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Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, in
san varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının be
nimsenmesidir. Sanat dallan içinde edebiyat, bu anlatımın dü
şünce öğeleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, 
diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu 
kendi düşüncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o 
yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yarat
ması demektir. İşte çeviri etkinliğini, biz, bu bakımdan önem
li ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her 
yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş ulus
larda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mima
risi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işle
yen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üze
rinde aynı olması, zamanda ve mekânda bütün sınırları delip 
aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi ulusun ki
taplığı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha 
yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çevi
ri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun 
genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi 
ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına şükran duyuyo
rum. Onlann çabalarıyla beş yıl içinde, hiç değilse, devlet 
eliyle yüz ciltlik, özel girişimlerin çabası ve yine devletin yar
dımıyla, onun dört beş katı büyük olmak üzere zengin bir çe
viri kitaplığımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden 
elde edeceği büyük yararı düşünüp de şimdiden çeviri etkin
liğine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbirTürk okurunun elin
de değildir. 23 Haziran 1941. 

Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Âli Yücel 
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S U N U Ş 

C u m h u r i y e t ' l e b a ş l a y a n T ü r k A y d ı n l a n m a 

D e v r i m i ' n d e , d ü n y a klasiklerinin H a s a n Âli Yü

c e l ö n c ü l ü ğ ü n d e dil imize çevri lmesinin, k u ş k u 

s u z ö n e m l i p a y ı vardır. 

C u m h u r i y e t g a z e t e s i o larak, C u m h u r i y e t i 

mizin 7 5 . yı l ında, bu etkinliği y ine leyerek, T ü r k 

o k u r u n a bir " A y d ı n l a n m a Kitaplığı" k a z a n d ı r 

m a k i s tedik . 

B u ç e r ç e v e d e , 1940' l ı yı l lardan b a ş l a y a r a k 

Milli Eği t im B a k a n l ı ğ ı ' n c a y a y ı n l a n a n d ü n y a 

klasiklerini o k u r l a r ı m ı z a s u n m a y a b a ş l a d ı k . 

B ü y ü k ilgi g ö r e n bu etkinliği Milli Eğitim 

B a k a n l ı ğ ı ' n c a y a y ı n l a n m a m ı ş - a n c a k Aydın

l a n m a Devrimi y a r ı d a k a l m a s a y d ı y a y ı n l a n a c a 

ğ ı n a kes inl ik le inandığ ımız- d ü n y a klasiklerini 

d e k a t a r a k s ü r d ü r ü y o r u z . 

C u m h u r i y e t 
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ÖNSÖZ 

XIX. yüzyıl Alman yazınının en güçlü adlarından bi

ri olan Theodor Fontane'nin yaşamı çok hareketli ve mü-

cadeleli geçmiştir. Bu büyük şair ve yazar, bir eczacının 

oğludur. 30 Aralık 1819'da Berlin'in kuzey batısındaki Ne-

uruppin kentinde doğmuş, 20 Eylül 1898'de Berlin'de öl

müştür. 

O da babası gibi eczacılıkla yaşama atıldı; ilk önce Le-

ipzig'de, 1842'den sonra da Berlin'de eczacı olarak çalış

tı. Ancak bu meslek Fontane'yi doyurmuyordu. 1849'da 

kendini tümüyle yazarlığa verdi. Gazetelere muhabirlik 

yaptı; Almanya'nın her yanını ve özellikle Mark Branden

burg ilini köylerine varıncaya değin dolaştı. Bu gezilerle 

ilgili izlenimlerini Wanderungen durch die Mark Branden

burg başlıklı kitabında çok güzel anlatmıştır. Yapıtlarında 

Almanya'nın kır ve köy yerleşimlerini canlı bir biçimde 

betimlemekte gösterdiği eşsiz başanyı, uzun gezilerinde 

doğanın güzelliklerini doya doya seyretmiş ve güçlü bel

leğinde saklayabilmiş olmasına borçludur. Bir ara İngilte

re'ye giderek orada uzun süre kalmıştır. Fontane oldukça 

yurtsever bir insandı. Zamanındaki savaşlara gazete mu

habiri olarak katılmıştır. 1870 savaşında Fransızlara tutsak 
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düşmüş, bu tutsaklıktan kaçarak kurtulmuştur. 1860-1870 
yıllarında Kreuzzeitung, sonra da Vossische Zeitung adlı ga
zetelerde yazılar yazmıştır. 

Ancak Fontane asıl yazın yaşamına bütün bu serüven 
ve deneyimleri geçirdikten sonra başlar. Vordem Sturm ad
lı ilk büyük romanını 1878'de yazmış, bundan sonra sıra
sıyla L'Adultera; Graf Petöfy; Irrungen, Wirrungen; Stine; 
Frau Jenny Treibet; Unwiederbringlich; Effi Briest ve Der 
Stechlin adlı romanlarını vermiştir. Romanlarından başka, 
değişik tarihlerde yazdığı şiirleri, baladları, Meine Kinder
jahre ("Çocukluk Yıllarım"), Von Zwanzig Bis Dreissig 
("Yirmiden Otuza") adlı kitaplarında topladığı anılan, ti
yatro üzerine yazılan da oldukça ünlüdür. 

Fontane, bu büyük yapıtlannı gerçekçilik ve doğalcı
lık akımlannın arasında yaratmıştır. Kendisi Almanya'da 
doğalcılık akımını hazırlayanlardan sayılır, tnsanlan çok iyi 
tanımıştır; romanlarında insan ruhunun derinliklerine de
ğin girer. Karakterleri büyük bir güçle çizmesini bilir. Top
lum yaşamını, türlü düzey ve özyapılardaki insanların bir
birleriyle ilişkilerini yaşamında uzun uzun incelemeye ola
nak bulmuş, bu incelemelerinden edindiği değerli izlenim
lerini son derece güzel ve soylu bir biçemle romanlannda 
canlandırmayı başarmıştır. Doğayı, yaşamı, toplumu, insan-
lan tüm gerçeklikleriyle görür; sözcüğün tam anlamıyla 
gerçekçidir. Görünümleri gördüğü gibi betimler. En kötü 
olaylan, insanların en zayıf yönlerini iğrençleştirmeden 
açıklamasını bilir. Ele aldığı hiçbir tipi karikatürleştirme/. 
Romanlanndaki bütün tipler yaşamda olduğu gibidir. Kah-
ramanlannı birbirleriyle konuşturmakta çok ustadır; bu ko
nuşmalarda derin incelikler, türlü nükteler vardır. 
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Elli dokuz yaşında ilk büyük romanını yaratan bu de

neyimli, olgun ve yaşlı yazarın en başarılı yapıtlarından bi

ri de hiç kuşku yok ki Effi Briest'tir. Theodor Fontane bu 

başyapıtını kitap olarak ortaya koyduğu zaman, tam yet

miş beş yaşındaydı. Yapıtın böyle olgun bir kalemden çık

tığını her sayfasında anlamak olasıdır. 

Effi Briest, yaşlı bir adamla evlenen genç bir kadının 

üzünçlü serüvenidir. Bir taşra soylusunun temiz yürekli, 

güzel ve biricik kızı olan Effi, henüz çocuk denecek bir yaş

tayken annesinin isteği üzerine Baron von Innstetten ile ev

lenir. Innstetten, kuzey Almanya'da küçük bir kentte kay

makamdır. Balayı yolculuğundan sonra genç karısıyla ora

ya gider. Effi henüz o denli toydur ki, bir çocuk gibi yal

nızlıktan, hortlaklardan korkar. Innstetten karısının bu za

yıf yanından yararlanarak onu kendi istediği biçimde, bir 

eğitmen gibi yetiştirmeye niyetlenir. O zaten tümüyle bir 

ilke adamıdır; kendi ilkelerine körükörüne bağlıdır. Bu 

yüzden karı koca arasında anlaşmazlıklar başgöstermiştir. 

O sıralarda, Crampas adında zeki bir binbaşının sahneye 

çıktığını görürüz. Crampas evlidir; ancak öteden beri ka

dınlarla pek çok macerası olmuştur. Kadın ruhunu çok iyi 

tanır; kurnazdır, ilişki kurduğu çevrelerden karısını uzak 

tutmasını bilmiştir. Innstetten ailesine ve özellikle de Ef-

fi'ye büyük bir ustalıkla yaklaşır. Durumdan kuşkulan

makla birlikte kesin bir kanıya varamayan Innstetten Ber

lin'e atanmasını sağlar. 

Aradan yıllar geçmiştir. Bir gün birdenbire Innstetten, 

karısı tedavi için başka bir kentteyken, altı yedi yıl önce 

yazılmış bazı mektuplarla karşılaşır. Bunlar, Crampas'ın 

zamanında Effi'ye yazmış olduğu mektuplardır. Ani bir 
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üzünç içinde düello etme kararıyla, bu durumu arkadaşı 
Wüllersdorf'a haber verir. Ancak sonradan arkadaşıyla bu 
konu üzerinde görüştükçe, duygularında yanılmış olduğu-, 
nu anlar. Geçen yıllar olayın üzerine bir perde çekmiştir; 
Innstetten ne karısına, ne de Crampas'a karşı öç duygusu 
beslemektedir. Bu sorunlarla zamanın ne denli güçlü bir 
etkisi olduğuna, bütün duygulan ne büyük bir güçle değiş
tirebildiğine şaşar. Zamanla bağışlanamayacak hiçbir suç 
olmadığı kanısına varır. Ancak bütün bunlara karşın o bir 
ilke adamıdır; topluma sıkı sıkıya bağlıdır. Gizini bir ar
kadaşına açtığı için, ok bir kez yaydan fırlamıştır. Mutlu
luğunu ilkelerine feda eder. 

Konusunun ana çizgilerini kabataslak çizdiğimiz Effi 
Briesfte dikkate değer daha birçok tip vardır. Hepsi ayn bir 
ustalıkla çözümlenmiş, canlandınlmıştır. Bu tiplerden ba
zdan yapıtta öyle ince, nükteli ve imalı sözler söyler ki, in
san karşısında görmüş geçirmiş, hoşsohbet, yaşlı, dene
yimli ve olgun bir dostun bulunduğunu sanır. Bu konuşan
lar, Theodor Fontane'nin kendisidir. O adeta yapıttaki tüm 
kahramanların ayn ayn kalıplarına girmiş gibidir. 

Effi Briest, Alman ve dünya yazınlarının ölmez yapıt-
lan arasında her zaman yer alacak ve zevkle okunacaktır. 

Nijat Akipek 
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EFFI BRIEST 

I 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Hohen-Cremmen'de daha Seçmen Prens (*) Georg 

Wilhelm (**) zamanından bu yana von Briest ailesinin 

oturduğu şatonun önünde, öğle sessizliği içindeki köy so

kağına güneşin parlak ışığı vuruyor, park ve bahçe tarafı

na doğru dik açı oluşturacak biçimde cepheye bitişik bu

lunan yapı koluysa, ilk önce beyaz ve yeşil kareli bir taş

lığa, sonra bunun üzerinden, ortasında bir güneş saati, kı

yısında sazlar ve ravent fidanları bulunan büyük bir çiçek 

göbeğine geniş bir gölge salıyordu. Yirmi adım değin öte

de, kilise avlusunun yalnızca bir yerindeki küçük, beyaz 

boyalı bir demir kapı dışında, her yanı ufak yapraklı sar

maşıklarla kaplı duvarı, yönü ve konumu bakımından tü-

'müyle yapı koluna uygun biçimde uzanıyor, bunun arka

sında son zamanlarda yeniden yaldızlatıldığı için parlayan 

horoz biçimindeki fınldağıyla Hohen-Cremmen Kulesi 

yükseliyordu. Yapının önyüzü, kanadı vè kilisenin avlu du

varı, küçük, süslü bir bahçeyi çeviren bir at nalı oluşturu-

(*) Seçmen (Elektör) Prens: Almanya'da 1806 yılma değin kralı seç
me hakkı olan prenslere verilen san. (Çev.) 

(**) Georg-Wilhelm: Brandenburg Seçmen Prensi'dir. 3 Kasım 
1595'te doğmuş, 1 Aralık 1640 yılında ölmüştür (Çev.) 
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yor, bunun açık yanında bağlı sandahyla küçük iskeleli bir 

havuz, havuzun tam yanında bir asma salıncak görünüyor

du. Salıncağın yatay yerleştirilmiş tahtası dört bir yanın

dan ikişer ipe asılıydı; direkler biraz eğri duruyordu. Ha

vuzla çiçek göbeği arasında da, salıncağı yan gizleyen bir

kaç çok büyük, yaşlı çınar vardı. 

Şatonun -üstüne sarısabır fıçıları ve birkaç bahçe is

kemlesi konmuş bir set olan- ön kısmı da, bulutlu havalar

da oturmak için hoş, aynı zamanda insanı türlü biçimde 

oyalayabilecek bir yerdi; ancak şatodakiler, özellikle de 

evin hanımıyla kızı güneşin çevreyi yakıp kavurduğu gün

lerde bahçe tarafını yeğlerdi. İşte bugün de tümüyle göl

geli olan taşlıkta oturuyorlardı; arkalarında asma dallarıy

la çevrili birkaç açık pencere, yanlarında ileriye doğru çı

kıntı oluşturan küçük bir merdiven vardı; merdivenin taş

tan olan dört basamağı, bahçeden yapı kolunun ilk katına 

çıkıyordu. Ana-kız, her ikisi de, tek tek karelerin birleşti

rilmesinden oluşacak kilise mihrap örtüsünü işlemek için 

sıkı bir biçimde çalışıyorlardı. Sayısız yün yumağı ve ipek 

çilesi, türlü türlü renkleriyle karmakanşık bir durumda bü

yük, yuvarlak bir masanın üstünde duruyordu; bunların 

arasında, kahvaltıdan kalma birkaç yemiş tabağı ve iri ta

neli, güzel frenk üzümleriyle dolu İtalyan çinisinden bir kâ

se vardı. Ana-kızm tığlan hızla ve kendinden emin bir bi

çimde ilerliyordu; bununla birlikte annesi gözlerini işin

den hiç ayırmadığı halde, küçük adı Effi olan kızı, tığı ara 

sıra elinden bırakıp yerinden kalkıyor ve değişik eğilip 

uzanma devinimleriyle oda jimnastiği yapıyordu. Onun 

bilerek biraz da gülünçleştirdiği bu devinimlere kendini 

verdiği ve bundan çok hoşlandığı görülüyordu; sonra du-
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rup da kollarını yavaş yavaş kaldırarak avuç içlerini başı

nın üstünde birleştirince, annesi de elindeki işten gözleri

ni kaldırıp bakıyor, ama bunu hep gizlice ve kaçamak bir 

biçimde yapıyordu. Çünkü kendi çocuğunu ne değin gü

zel bulduğunu, bu nedenle ne değin büyük bir anne guru

ru duymaya hakkı olduğunu göstermek istemiyordu. Ef-

fi'nin sırtında mavi ve beyaz çizgili ketenden, çok bol bir 

iş giysisi vardı; ancak iyice sıkılmış, tunç rengi bir deri ke

mer, belinin biçimini ortaya çıkarabiliyordu; boynu açık

tı; geniş bir gemici yakası omuzlarına ve ensesine düşü

yordu. Bütün devinimlerinde taşkın bir neşe ve büyük bir 

incelik göze çarpıyordu; gülen kestane renkli gözlerindey-

se büyük, doğal bir zekâ, sonsuz bir yaşama sevinci ve iyi 

yüreklilik okunuyordu. Ona "küçük" diyorlardı; buna is

ter istemez razı oluyordu; çünkü boyu, hâlâ ince bir vücu

da sahip olan güzel annesinden, bir karış kısaydı. 

Effi sola ve sağa doğru devinimlerini yapmak için ye

niden ayağa kalktığında, örgüsünden gözlerini kaldıran 

annesi seslendi: "EfFi, bana kalırsa sen cambaz olmalıy-

mışsın. Hep trapezde, havada hüner göstermeliymişsin. 

Böyle bir şey istediğine neredeyse inanasım geliyor." 

"Belki de, anne. Ama öyle bile olsa suç kimde? Bu 

huyu kimden almış olabilirim? Herhalde senden. Babam

dan alacak değilim ya. Bak, buna kendin de gülüyorsun. 

Sonra, bu şalvar gibi bol iş giysilerini bana ne diye giydi

riyorsun? Bazan, yine kısa etekli giysi giysem, diye düşü

nüyorum. Yeniden öyle giysiler giyecek olursam, bu kez 

yine küçük kızlar gibi dizlerimi bükerek selam verirdim. 

Rathenowlu ahbaplarımız buraya geldiklerinde de Albay 

Goetz'ün kucağına oturur, hop hop diye ata binme taklit-

17 



leri yapardım. Hem neden olmasın? Onun dörtte üçü am

ca, ancak dörtte biri de flörtçü rolündedir. Ne diye doğru 

dürüst, şık giysilerim olmuyor? Niçin beni kibar bir hanım 

kılığına sokmuyorsun?" 

"Bunu gerçekten istiyor musun?" 

Effi "Hayır" diyerek annesine koştu, çılgın gibi sarı

lıp onu öptü. 

"Bu denli hoyrat, bu denli ateşli olma, Effi. Seni böy

le gördükçe üzülüyorum..." Annesi, endişe ve korkularını 

ciddi biçimde belirtmeyi sürdürmek istiyordu. Ancak sür-

düremedi; çünkü tam o sırada, kilise avlusunun duvarın

daki küçük demir kapıdan bahçeye üç genç kız girmiş, ça

kıllı bir yoldan çiçek göbeğine ve güneş saatine doğru yü

rümeye başlamışlardı. Üçü de şemsiyeleriyle Eff i'yi selam

layıp Bayan von Briest'in elini öpmek için aceleyle önü

ne değin geldiler. Bayan von Briest, onlara hemen birkaç 

soru sordu; sonra genç kızları, kendilerine, daha doğrusu 

Effi'ye yarım saat arkadaşlık etmeye çağırdı. "Zaten be

nim yapacak işlerim var, gençler de daha çok kendi arala

rında kalmaktan hoşlanırlar. Hoşça kalın" diyerek bahçe

den yapı koluna giden merdiveni çıktı. 

Şimdi gençler gerçekten de başbaşa kalmışlardı. 

Genç kızlardan kısa boylu, tombul ve dalgalı, kızıla 

çalan san saçlarına çilleri ve neşeleri pek yaraşan ikisi, İs

kandinavya'ya, Hansa'ya (*) ve Fritz Reuter'e (**) büyük 

(*) Alman kentlerinin ticaretini korumak, haklarını savunmak için or
taçağda Kuzey Almanya'da kimi kentlerin öncülüğünde kurulan ticari ve si
yasi bir birlik. (Çev.) 

(**) Fritz Reuter (1810-1874): Alman şair ve romancı. Stavenha-
gen'da doğmuş, yapıtlarını Kuzey Almanya ağzıyla yazmıştır. (Çev.) 
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bir hayranlıkla bağlı olan eğitmen Jahnke'nin kızlarıydı. 

Jahnke, Mecklenburglu (*) kentlisi ve en çok sevdiği şair 

Fritz Reuter'in etkisi altında, onun bir yapıtındaki Mi-

ning'le Lining'i örnek alarak, kendi ikizlerine de Berta ve 

Herta adlarını vermişti. Üçüncü genç kız, Papaz Nieme-

yer'in biricik kızı Hulda Niemeyer'di ve öteki iki kızdan 

daha kadınsı tavırlı, bu yüzden de kendini beğenmiş, can 

sıkıcı, lenfatik bir şansındı; ileriye doğru biraz fırlak göz

leri, anlamsız bakışlarına karşın hep bir şey arıyor gibiy

di; bu nedenle de süvari alayından Klitzing onun için: "Her 

anHazreti Cebrail'i (**) bekliyormuş gibi durmuyor mu?" 

demişti. Effi, biraz eleştirel olan Klitzing'i çok haklı bul

makla birlikte, üç arkadaşı arasında bir fark gözetmekten 

kaçınıyordu. Özellikle de şu anda böyle bir şey yapmak işi

ne gelmezdi. Kollarını masaya dayayarak: "Bu can sıkıcı 

örgüden de bıkmıştım artık. Neyse ki siz geldiniz" dedi. 

Hulda yanıt verdi: "Ama anneni kaçırdık." 

"Yok canım. Az önce size de söylediği gibi, zaten gi

decekti; genç kızlık günlerinden tanıdığı eski bir dostunun 

gelmesini bekliyor. Bundan size sonra söz edeceğim; kız

lı erkekli iki kahramanı olan bir aşk öyküsü, sonunda da 

özveri ve aynlış. Şaşkınlıklar içinde kalacaksınız. Zaten an

nemin eski arkadaşını daha önce Schwantikow'da da gör

müştüm; yakışıklı, tam erkek tavırlı bir kaymakam." 

Herta: "Asıl sorun da erkek tavırlı olmak" dedi. 

"Kuşkusuz asıl sorun da bu: Kadınlar kadın, erkekler 

(*) Mecklenburg: Kuzey Almanya'da bir il. Merkezi Schwerin'dir. 
(Çev.) 

(**) En büyük meleklerden olan Cebrail, Meryem Anna'ya İsa'nın do
lacağını müjdelemiştir. (Çev.) 
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erkek tavırlı olmalı. Siz de bilirsiniz, ya! Bu, babamın en 
çok sevdiği sözlerden biridir. Şimdi, ilk önce şu masanın 
üstünü düzeltmeme yardım edin. Yoksa yine azarla karı
şık bir söylev dinlemek gerekecek." . 

Bir an içinde çileler toplanmış ve sepete konmuştu. 
Hepsi yeniden yerlerine oturunca, Hulda dedi ki: "Haydi 
bakalım, Effi! Sonu özveriyle biten şu aşk öyküsünü an
latma zamanı geldi. Yoksa öykü söylediğin denli acıklı de
ğil mi?" . 

.-. "Özveriyle, biten bir öykü, hiçbir zaman acıklı değil
dir.. Ama Herta şu frenk üzümlerinden almadan öyküme 
başlayamam; gözlerini oradan ayırmıyor... Sen istediğin 
kadar al; gerekirse yine toplarız; yalnızca kabuklan iyice 
uzağa at ya da daha iyisi şu gazete ekinin üstüne koy; son
ra bunu külah gibi sarar, bir yere atanz. Kabuklar çevreye 
saçılırsa, annem çok kızıyor ve insan onlara basıp kayar da 
bacağım kırabilir diye söyleniyor." 

Herta frenk üzümlerini büyük bir iştahla yiyerek: 
"Sanmam" dedi. 

Effi: "Ben de sanmam" diye arkadaşının sözünü doğ
ruladı. "I>üşünün ki, her gün en az iki üç kez düşüyorum; 
henüz hiçbir yerim kınlmadı. Sağlam bir bacak kolay ko
lay kınlmaz; hele benimkinin hiç kınlacağı yok, seninki-
nin de öyle, Herta. Sen ne dersin, Hulda?" 

"İnsan, yazgısını denemeye kalkmamalı. Gurur yı
kım getirebilir." 

"Bununla birlikte henüz evleneceğimi de umuyorum. 
Belki senden de önce." 

"Umarım. Benim evlenmeyi beklediğimi mi sanıyor
sun? Bir bu eksikti. Bununla birlikte bugünlerde, belki de 
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pek yakında birini bulmak üzereyim. Bunun için üzüntüm 

yok. Daha geçenlerde karşıki komşu Ventivegni: 'Bayan 

Effi, bu yıl bir kına gecesinde (*) ve düğünde bulunacağı

mızı söylesem, benimle nesine iddiaya girersiniz?' diye 

sordu." 

"Ya? Sen ne dedin?" 

•.• "Neden olmasın, pekâlâ mümkün; en büyüğümüz 

Hulda'dır, her gün bir kısmeti çıkabilir" dedim. Ancak o 

• bu sözlerimi dinlemek bile istemiyordu; dedi ki: 'Bayan 

Hulda ne denli sarışınsa, o derecede siyah saçlı başka bir 

genç bayanla olacak bir düğünden söz ediyorum.' Bunla

rı söylerken ciddi ciddi bana bakıyordu... Ama o konudan 

bu konuya atlaya atlaya asıl öyküyü unutuyorum." 

"Evet, hep sözünü yarıda kesiyorsun ve bir türlü de 

sonunu getirmek istemiyorsun." 

"istemesine istiyorum ya, ama yine de bitiremiyorum; 

öykü biraz tuhaf da onun için; hemen hemen romantik." 

"Ama onun kaymakam olduğunu söylüyordun." 

"Doğru, kaymakam. Adı da Geert von Innstetten, Ba

ron von Innstetten." 

Bu söz üzerine kızların üçü birden güldüler. 

Buna alınan Effî: "Niye gülüyorsunuz? Bunun anla

mı ne?" diye sordu. 

"Ah, Effi, ne seni ne de baronu alaya alıp incitmek is

lediğimiz yok. Innstetten dedin, değil mi? Öteki adı da Ge-

(*) Kına gecesi, Almanca Polterabend sözcüğünün yerine k ullanılmıs-
lır. Polterabend, düğün gününden önceki akşamdır. O akşam çağrılılar şen
likler yapar, eski bir Alman göreneğine göre tabak, çanak kırarlar. Kına ge-
ıcsi, Polterabend' ın karşılığı olmamakla birlikte dilimizde bunun için daha 
uygun başka bir sözcük bulunamamıştır. (Çev.) 
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ert miydi? Burada bu adda kimse yok. Bununla birlikte soy

lu adlarının çoğunda böyle gülünç bir yan oluyor." 

"Evet, dostum, hepsinin böyle gülünç bir yanı var. 

Zaten bunlar da onun için soylu adlan ya! Soylular pekâ

lâ kendilerinin bunu hak ettiklerini düşünebilirler ve ne de

ğin geriye doğru gidilirse -yani zaman bakımından demek 

istiyorum- o oranda da bunu hak ederler. Kötü anlama çek

meyin ama, siz bundan bir şey anlamazsınız. Buna karşın 

dost kalalım. Demek ki Geert von Innstetten, aynı zaman

da da baron. Yaşı günü gününe tam annem kadar." 

"Senin annen kaç yaşında, kuzum?" 

"Otuz sekiz." 

"Güzel bir yaş." 

"Özellikle insan annem gibi olursa güzel bir yaş. An

nem gerçekten de güzel bir kadındır. Siz de öyle bulmu

yor musunuz? Hem de o kadar anlayışlı, hep o denli güve-

nilmeyi hak eder ve aynı zamanda da öyle incedir ki... Ba

bam gibi uygunsuz değildir hiç. Genç bir teğmen olsay

dım anneme âşık olurdum." 

Hulda: "Fakat, Effi, nasıl böyle bir şey söyleyebiliyor-

sun? Bu, on buyruktan dördüncüsüne (*) aykın" dedi. 

"Saçmalıyorsun. Bu nasıl dördüncü buyruğa aykın 

olabilir? Annem böyle bir şey söylediğimi bilse, sanırım 

sevinirdi." 

Herta: "Olabilir" diyerek araya girdi. "Ama artık şu 

öyküye gelelim." 

"Haydi, sevin, artık başlıyorum... Demek ki Baron 

(*) Sina dağında Tann'nın Musa Peygamber'e verdiği on buyruktan 
dördüncüsü şudur: Babanızı ve annenizi sayın. (Çev.) 
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Innstetten! Daha yirmisinde bile değilken, Rathenowlular-

la (*) birlikte oturuyor ve buradaki topraklarda bir hayli do-

laşıyormuş ve genellikle de karşıya, büyükbabam Belling'e 

gitmeyi yeğlermiş. Ama onun bu denli sık karşıya gitmesi 

elbette büyükbabam için değilmiş. Annem bunu anlattığı 

zaman, baronun aslında kimin için oraya gittiğini herkes ko

layca sezebilir. Sanırım bu durum karşılıklıymış." 

"Ya sonra ne olmuş?" 

"Sonra, nasıl olması gerekiyorsa, her zaman nasıl olur

sa, öyle olmuş. Baron henüz pek gençmiş; daha o zaman

dan soylu mallan yöneticisi ve Hohen-Cremmen şatosuna 

sahip olan babam ortaya çıkınca, uzun uzun düşünmeye, 

duraksamaya yer kalmadan annem onunla evlenmiş ve Ba

yan von Briest olmuş... Bundan sonra ortaya çıkan bir baş

kası daha var... Biliyorsunuz ki, o da benim." 

Berta: "Evet o başkası da sensin." dedi. "Tanrıya şü

kür ki böyle olmuş; başka türlü olsaydı, bugün sen bizim 

aramızda olmazdın. Şimdi söyle bakalım: Innstetten ne 

yapmış ve ne olmuş? Herhalde canına kıymamış. Kıysay-

dı, bugün onu bekleyemezdiniz." 

"Hayır, canına kıymamış. Ama yine de buna benzer 

bir şeyler olmuş." 

"Kendini öldürmeye mi kalkışmış?" 

"Yoo, o da değil. Ancak daha uzun bir süre bu dolay

larda kalmak istememiş; o zamanlar askerlik yaşamı da o-

nun için adeta bıkkınlık verici olmuş olmalı. Üstelik banş 

zamanıymış da. Uzun lafın kısası, askerlikten aynlmış, ba-

(*) Rathenow: Brandenburg ilinde, Berlin'in batısında ve Elbe ırma
ğının kolu Havel'in kıyısında bir kent. (Çev.) 
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bamın dediği üzere 'içki düşkünlerine benzer biçimde ger

çek bir düşkünlük ve hırsla' hukuk öğrenimine başlamış; 

ancak 1870 savaşı patlak verince yeniden askerliğe dön

müş; ama eski alayında değil de Perleberg'de (*) görev 

yapmış, savaş madalyası da almış. Çok doğal olarak... Çün

kü o, hiçbir şeyden yılmayan, gözüpek bir insandır. Savaş

tan sonra hemen yine dosyalarının başına geçmiş; söylen

diğine göre, Bismarck ve hatta imparator bile ona çok de

ğer veriyormuş, işte böylece kaymakam olmuş, Kessin il

çesinin kaymakamı." 

"Kessin neresi? Bu yörede Kessin adında bir yer bil

miyorum." 

"Yok canım, Kessin bizim bölgemizde değil ki... Bu

radan oldukça uzakta, Pomeranya'da (**), hatta Arka Po-

meranya'da. Ama bunun hiç önemi yok; çünkü orası bir plaj 

yeri, orada her yerde plaj var. Baron Innstetten'ın şimdi 

yaptığı tatil gezisi de aslında bir dost, akraba ziyareti ya 

da buna benzer bir şey. O burada eski dostlarını, akrabala

rını yeniden görmek istiyor." 

"Burada akrabası var mı ki?" 

"Hem var hem yok, nasıl yaklaşmak istenirse öyle. Sa

nırım burada soyadı Innstetten olan hiç kimse yok, kalma

mış. Ancak onun burada anne tarafından uzak kuzenleri 

var; her şeyden Önce Schwantikow'u ve o denli çok anıy

la bağlı bulunduğu büyükbabam Belling'in evini görmek 

istemiştir. Önceki gün oraya gitmişti, bugün de burada, Ho-

(*) Perleberg: Brandenburg ilinde, Berlin'in kuzeybatısında küçük bir 
kent. (Çev.) 

(**) Pomeranya: Baltık denizi kıyısında bir Prusya ili. Merkezi Stet-
tin'dir. (Çev.) 
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hen-Cremmen'da olacak." 
"Ya baban ne diyor? 
"Bir şey dediği yok. Babam öyle bir adam değildir. 

Sonra annemi de bilir. Yalnızca onunla alay ediyor." 
Bu sırada saat on ikiyi çalıyordu ve daha on ikiyi ta

mamlamadan Briest ailesinin yaşlı kahyası görünerek ba
yan Effi'ye şu haberi getirdi: "Hanımefendi, küçük hanı
mın tuvaletlerini zamanında yapmalarını rica ediyorlar; 
saat birden hemen sonra sayın baron geleceklermiş." Wil-
ke daha bu haberi bildirirken, bayanların iş masasını top
lamaya başlamıştı bile; ilk önce de üzerinde frenk üzümü 
kabuklarının bulunduğu gazete kâğıdını almak istedi. 

"Hayır, Wilke, öyle değil, kabukların atılması bizim 
işimiz... Herta, şimdi sen külahı yap ve hepsinin birden su
ya daha iyi batması için külahın içine bir taş koy. Sonra 
uzun bir cenaze alayı halinde yola koyulup külahı açık de
nize atalım." 

Wilke gülümsüyordu. "Bizim küçük hanım da çok 
şeytan kız" diye aklından geçirdi. 

Effl ise, külahı çabucak toplanan masa örtüsünün or
tasına koyup: "Şimdi dördümüz birden, her birimiz örtü
nün bir ucundan tutalım ve bir yas havası söyleyelim." 

"İyi de Effi, ne söyleyelim?" 
"Herhangi bir şarkı söyleriz; fark etmez; yalnızca 

"u"lu bir uyağı olsun, yeter; "u" her zaman yası gösteren 
• :li harftir. Haydi söyleyelim: 

"Şu havuz seninle doldu, 
Sayende, ey su! 
Her yan tertemiz oldu..." 

I- İTİ bu şarkıyı ciddi bir tavırla söylerken, dördü bir-
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den küçük köprüye doğru ilerlemeye başladılar, oraya zin

cirle bağlı kayığa binip bir çakılla ağırlaştırılmış olan kü

lahı yavaş yavaş kayıktan havuza bıraktılar. 

Effi: "Herta, şimdi senin suçun sulara gömüldü", de

di; "bak, bunu yaparken aklıma ne geldi: Eskiden zavallı 

karayazılı kadınlar da böyle kayıktan suya atılırmış; elbet

te aldatma suçu yüzünden..." 

"Ama herhalde burada değil." 

Effi: "Hayır, burada değil" diyerek güldü. Burada 

böyle bir şey olmaz. Ama eskiden İstanbul'da (*) olurmuş. 

Aklımda kaldığına göre, bunu benim kadar senin de bil

men gerek... Coğrafya dersinde öğretmen adayı Holzapfel 

bize bunu anlatırken sen de vardın." 

Hulda: "Evet" dedi, "o hep böyle şeyler anlatırdı. A-

ma böyle şeyler anlatıldığı gibi de unutulur." 

"Ben unutmam. Böyle şeyleri aklımda tutarım." 

(*) Herhalde Bizans döneminde olacak. (Çev.) 
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I K I N C I B Ö L Ü M 

Bir süre daha konuşmayı sürdürdüler; bu arada da bir

likte geçirdikleri okul derslerini ve Holzapfel'in bir sürü 

uygunsuzliğini kâh öfkeyle, kâh zevkle anımsadılar. Bu 

anıları yeniden yeniden anlatmaya bir türlü doyamıyorlar-

dı. Sonunda Hulda birdenbire dedi ki: "Haydi, artık zaman 

geldi, Effi; her yanın öyle buruşmuş ve berbat olmuş ki, 

sanki kiraz toplamaktan gelmiş gibi gözüküyorsun. Keten 

giysi hep böyle buruşuyor, hele şu büyük, beyaz, devrik 

yaka... Doğrusu, bak şimdi buldum, tıpkı bir miço gibi gö

rünüyorsun/' 

"Bir deniz teğmeni desen daha iyi edersin. Herhalde 

soyluluğumu da biraz gösteriyorum. Zaten ister deniz teğ

meni, ister gemi miçosu olsun... Babam bana daha geçen

lerde yine bir direk sözü verdi; buraya, tam salıncağın ya

nına, serenleri ve bir de ip merdiveni ile diktirecek. Doğ

rusu, bu çok hoşuma gidiyor, hele yukarı çıkıp bandıra 

çekmeyi kimseye bırakmam. Hulda, sen de öteki yandan 

yukarı çıkarsın; yukarda, havada 'Hurra' diye bağırır, bir

birimizi öperiz. Heyyyt.. herhalde bu öpüş tatlı olacaktır." 

" 'Heyyyt.,.' Kulağa ne garip geliyor... Sen gerçekten 

de bir gemici gibi konuşuyorsun. Ama senin arkandan di-
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reğe tırmanmaktan doğrusu sakınırım. Benim o kadar yü

reğim yok. Jahnke, senin Bellinglerden, anne tarafından 

çok şey aldığım her zaman söylemekte çok haklı. Ben yal

nızca bir papaz çocuğuyum." 

"Haydi canım sen de... Durgun sular derin olur. Ku

zenim Briest'in, yeterince büyük olmakla birlikte, subay 

adayı olarak buraya geldiğinde, sen kendin ambar damın

dan nasıl kaydığını anımsıyor musun? Peki neden kaymış

tın? Şimdi bunun nedenini açığa vurmak istemem. Haydi 

gelin! Salıncakta sallanalım. Salıncağın her bir yanına iki

şer ikişer bineriz; herhalde ip kopmaz. Yine yüzünüzü ek

şittiğinize göre bunu istemiyorsanız, elim üstünde oyna

yalım. Daha bir çeyrek saat zamanım var. Bir türlü içeri 

gitmek istemiyorum; bütün bunlar bir kaymakama, hem de 

Arka Pomeranya'dan bir kaymakama 'hoş geldiniz' de

mek için... Üstelik baron cenapları yaşlıca da; hemen he

men babam olabilir. Gerçekten bir kıyı kentinde oturuyor-

sa (dediklerine göre Kessin bir kıyı kentiymiş), o zaman 

bu gemici giysisiyle herhalde onun daha çok hoşuna gide

rim; beni dikkate değer bir insan olarak görür. Babamdan 

işittiğime göre, prensler bir başka prensi huzurlarına ka

bul ettiklerinde, hep öteki prensin bulunduğu bölgenin üni

formasını giyerlermiş. Haydi, artık korkaklığı bırakalım... 

Çabuk, çabuk, ben kaçıyorum, buradaki bankın yanı kale 

olacak." 

Hulda daha karşı çıkmak istiyordu; ancak Effi çoktan 

yakındaki çakıllı yolun yukarısına çıkmış; bir sağa bir so

la koşup sonunda birdenbire ortadan kaybolmuştu. "Effi, 

bu sayılmaz; neredesin? Biz saklambaç değil, elim üstün

de oynuyoruz"; bu ve buna benzer sitemlerle Effi'nin ar-
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kudasları onun arkasından atıldılar, çiçek göbeğinin üstün-

din. yanda duran iki çınarın ötesine değin koştular; sonun

du I İli, saklandığı yerden birden çıktı ve izleyicilerinin ar-

kaanda kaldığı için "bir, iki, üç" diyerek kolayca bankın 

yanındaki boş alana geldi. 

"Neredeydin?" 

"Ravent fidanlarının arkasında; o kadar kocaman yap-

rakları var ki... Bir incir yaprağından bile büyük..." 

"Yazıklar olsun..." 

"Asıl size yazıklar olsun! Çünkü oyunu siz kaybetti

niz. Hulda koca gözleriyle yine hiçbir şey görmüyor, her 

/aman olduğu gibi beceriksiz." Eff i bunları söyleyerek, ye

niden çiçek göbeğinin üstünden havuza doğru uçarcasına 

koştu; belki, ilk önce, orada büyümüş sık yapraklı fındık 

akaçlarının oluşturduğu çitin arkasına saklanmak, sonra 

buradan çıkıp kilise avlusuyla cephe yapısından dolaşarak 

yeniden yapı koluna ve kaleye dönmek istiyordu. Her şey 

oldukça iyi hesaplanmıştı; ancak daha havuzun yarısını 

dönmeden, evden kendisini çağırdıklarını işitti ve arkası

na dönünce, taş merdivenden mendiliyle işaret eden anne

sini gördü. Bir an sonra Effi annesinin önünde duruyordu. 

"Daha hâlâ iş giysin sırtında, üstelik konuğumuz da 

l'.uldi. Vaktini hiç bilmiyorsun." 

"Ben vaktimi biliyorum; ancak herhalde konuğumuz 

vaktini bilmiyor. Henüz saat bir değil; bire daha çok var." 

Sonra, Hulda daha geride olduğu için, Effi ikizlere döne

rek bağırdı: "Siz oyunu sürdürün; ben hemen döneceğim." 

Biraz sonra, Effi annesiyle, yapı kolunun hemen he

men bütün alanını kaplayan büyük salona girmişti. 

"Anne beni azarlamamalısın. Gerçekten daha saat ya-
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nm. Ne diye bu denli erken geliyor? Soylu insanlar geç kal

mazlar; ancak erken de gelmezler." 

Bayan von Briest'in canının sıkıldığı belliydi; ancak 

Effi nazlı nazlı ona sokuluyordu: "Bağışla anne" dedi; 

"şimdi acele ederim. Çabucak iş görebildiğimi de bilirsin; 

kül kedisi beş dakikada bir prenses olacak. Artık konuğu

muz da bu kadarcık olsun bekleyebilir ya da babamla bi

raz laflar." 

Bunun üzerine annesine başını eğerek salondan üst ka

ta giden küçük demir merdiveni çevik adımlarla çıkmak 

istedi. Ancak yeri geldiğinde kafasının dikine gitmeye izin 

verebilen Bayan von Briest, ileriye doğru atılmış olan Ef-

fi'yi birdenbire durdurdu; oyunun heyecanıyla hâlâ yerin

de duramaz bir halde, yaşamların en tazesini gösteren bir 

resim gibi önünde duran genç, güzel kızına bakıp hemen 

hemen bir giz verir gibi dedi ki: "Olduğun gibi kalsan her

halde daha iyi olacak. Evet, böyle kal. Bu halinle çok iyi 

görünüyorsun. Öyle olmasa bile, bu halinle hazırlanmamış, 

üstünü başını düzeltmemiş gibi duruyorsun; zaten şu an

da da gereken bu. Sevgili Effim, sana şunu söylemem ge

rekiyor ki..." Çocuğunun her iki elini avuçlarının içine al

dı... "Evet sana şunu söylemem gerekiyor ki..." 

"Aman anne, ne var kuzum? Merak ve üzüntü içinde 

kalıyorum." 

"... Effi, sana şunu söylemem gerekiyor ki, Baron von 

Innstetten az önce seni bizden istedi." 

"Beni mi istedi? Ciddi olarak mı?" 

"Bu, şakaya gelir bi iş değil ki. Onu önceki gün gör 

dün; öyle sanıyorum ki adam senin de hoşuna gitti. Kuş 

kuşuz, senden yaşlı; ama aslına bakarsan yaşlı olması da 
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ha iyi. Üstelik iyi ahlaklı, iyi bir konumu olan, karakter sa

hibi bir adam. 'Hayır' demezsen, ki bunu benim akıllı Ef-

fimden hiç beklemem, herkesin kırk yaşında erişebildiği 

bir konuma yirmi yaşmda erişebilirsin. Bu konuda anneni 

de bir hayli geçeceksin." 

Effi susuyor, bir yanıt anyordu. Ancak daha bu yanı

tı bulamadan cephe yapısındaki bitişik arka odadan baba

sının sesini işitti; hemen arkasından da, babacan tavırlı, 

kendine iyi bakmış, elli yaşlarında bir adam olan soylu 

malları yöneticisi von Briest, büyük salonun eşiğinden 

geçti; onunla birlikte ince vücutlu, esmer, asker duruşlu Ba

ron Instetten de geliyordu. 

Effi, baronu görünce sinirsel bir titremeye tutuldu; 

ancak bu uzun sürmemişti. Çünkü Innstetten nazikçe eği

lerek kendisine tam yaklaştığı sırada, sonuna değin açık ve 

asma dallarıyla yarıya değin örtülü pencerelerden ortada-

kinden ikizlerin kızıla çalan sarı saçları görünmüştü; iki

sinden en hoppası olan Herta: "Effi gel" diye salona doğ

ru bağırdı. 

Sonra başını eğerek pencereden çekti ve ikiz kız kar

deşler üstüne çıkmış oldukları bankın arkalığından yeni

den bahçeye atladılar; artık yalnızca onların yavaşça kıkır

damaları ve gülüşmeleri işitiliyordu. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Baron Innstetten, Effi Briest'le hemen o gün nişan

lanmıştı. Törendeki rolünde kendini pek rahat hissedeme-

yen neşeli kaynata, töreni izleyen nişan yemeğinde yeni ni

şanlanan çifti kendi hallerine bıraktı. Bu, daha ancak on 

sekiz yıl geride kalan zamanı büyük olasılıkla anımsamış 

olan Bayan von Briest'in üzerinde heyecan uyandıran bir 

etki bırakmaktan geri kalmamıştı. Ancak bu durum uzun 

sürmedi; k e n d i s i , baronun karısı olmamıştı; şimdi o-

nun yerine kızı baronun karısı oluyordu - önünde sonun

da bu da bir o kadar iyi, belki de daha iyi bir şeydi. Çün

kü Briest biraz bayağı olmasına ve ara sıra ufak tefek uy

gunsuzluklarda bulunmasına karşın, onunla geçinmek pe

kâlâ mümkündü. Yemeğin sonuna doğru, dondurmaların 

dağıtılmasından hemen sonra, yaşlı soylu mallan yöneti

cisi, ikinci bir söylevle aile bireylerinin birbirlerine "sen" 

diye seslenmesini önermek için bir kere daha söz aldı. Bu 

arada Innstetten'a sanlarak baronun sol yanağını öptü. An

cak bununla da kalmadı; sözünü sürdürerek "sen" demek

ten başka evde daha içten adlar ve sanlar kullanılmasını, 

herkesin hak kazandığı bazı özelliklere dikkat ederek de

recelere göre kolay bir san çizelgesinin yapılmasını da 
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önerdi. Karısı için "anne" sözünü kullanmayı (genç anne

ler de bulunduğundan) sürdürmenin en iyisi olacağını, ken

disi içinse onur verici "baba" sanından vazgeçerek, kısa ve 

güzel olduğundan "Briest" adını kesinlikle yeğlemesi ge

rektiğini söyledi. Çocuklara gelince -bu sözü söylerken 

kendisinden ancak on iki yaş küçük olan Innstetten'la göz 

göze gelerek silkinmek zorunda kaldı- Effi, Effi; Geert de 

Geert kalacaktı. Yanılmıyorsa, Geert, serpilmiş, narin bir 

ağaç gövdesi anlamına geliyordu; Effi ise, bu gövdeye sa

tılacak sarmaşıktı. Bu sözler üzerine nişanlılar biraz şaş

kın ve tutuk bir durumda birbirlerine baktılar. Effi'nin yü

zünde aynı zamanda çocukça bir neşe anlatımı vardı; an

cak Bayan von Briest dedi ki: "Briest, ne istersen söyle; 

kadehi kaldırdığın zaman nasıl hoşuna gidiyorsa öyle ko

nuş. Yalnızca, izninle, şairane betimlemeleri bir yana bı

rakalım; bu senin alanının dışında kalıyor." Briest, bu doğ

ru sözleri, karşı çıkarak değil, daha çok hak vererek karşı

ladı. "Büyük olasılıkla hakkın var, Luise" dedi. 

Sofra kaldırıldıktan sonra, Effi, şatonun karşı yanın

da oturan rahipleri görmeye gitmek için hemen izin aldı. 

Yolda kendi kendine: "Sanırım, Hulda kızacak" diyordu 

kendi kendine. "İşte ondan önce evleniyorum - fazla kibir

li, kendini beğenmiş bir kız o." Ancak durum tam olarak 

litfi'nin beklediği gibi olmadı; Hulda, tutumunu hiç boz

mayarak çok iyi davrandı, hoşnutsuzluk ve öfke gösterisi

ni hayli tuhaf görüşler bildiren annesine, papazın eşine, bu-

raktı: "Evet, evet, böyle olur işte. Elbette. Annesi olama

yınca kızı olacak. Bunu herkes bilir. Eski aileler hep böy

le birleşirler; para parayı çeker." 

Yaşlı Niemeyer, sürüp giden bu dokunaklı, uygunsuz 
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ve patavatsız sözler üzerine öfkeden ne yapacağını şaşırdı 

ve yine bir hizmetçiyle evlenmiş olduğu için yakındı. 

Elbette Effi rahiplerden eğitmen Jahnkelere de gitti; 

ikizler zaten oun yolunu gözlüyordu, kendisini evin önün

deki bahçede karşıladılar. 

Üçü birden, sağda solda büyümüş amber çiçekleri ara

sında bir aşağı bir yukarı yürürlerken Fferta: "EeL Söyle 

bakalım, Effi, kendini nasıl duyumsuyorsun?" diye sordu. 

"Kendimi nasıl mi duyumsuyorum? Ooo, pek iyi. Da

ha şimdiden birbirimize "sen" diyor ve küçük adlarımızla 

sesleniyoruz. Aklıma geldiği üzere size daha önce de söy

lediğim gibi, onun adı Geeıt." 

"Evet, söylemiştin. Ama ben öylesine merak ve endi

şe içindeyim ki... Acaba sana uygun bir adam mı?' 

"Kuşkusuz uygun bir adam. Bunu sen anlamıyorsun, 

Herta. Evlenmek için herkes uygundur. Yeter ki soylu, 

mevki sahibi ve yakışıklı olsun." 

"Aman Tanrım, Effi, nasıl da konuşuyorsun. Eskiden 

olsa, bambaşka konuşurdun." 

"Evet, eskiden." 

"Şimdiden mutlu musun bari?" 

"İnsan iki saatlik nişanlı olunca hep mutludur. Ya da 

ben böyle düşünüyorum." 

"Bu sana biraz da, nasıl söyleyeyim, sıkıcı gelmiyor 

mu?" 

"Evet, benim için biraz sıkıcı; ama fazla değil ve sa

nırım bu da geçer." 

Rahip ve eğitmenin evlerine yapılan ve yarım saat bi

le sürmeyen bu ziyaretlerden sonra Effi yeniden evine dön

müştü. Orada, verandada tam kahve içmek üzereydiler. 
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Kaynata ve damat iki çınar arasındaki çakıllı yolda bir aşa
ğı, bir yukarı gidip geliyorlardı. Briest, bir kaymakam ol
manın güçlüğünden söz ediyordu; bu konumu kendisine 
birçok kere önermişlerdi; ama o her seferinde düşünmüş
tü. "Herhalde, gözlerimi hep yukarı dikerek üstlerimin is
teklerini kollayıp onlara göre kendimi ayarlamak zorunda 
kalmaktansa kendi dilediğim gibi davranmayı her zaman 
yeğledim, sevgili Gee... -özür dilerim, Innstetten-... O za
man insan yalnızca üstlerine, üstlerinin üstlerine saygı gös
termeyi düşünür. Bu bana göre değil. Burada ben özgürce 
yaşıyorum; her yeşil yaprak, karşıdaki pencerelerde büyü
yen asma bana bir zevk oluyor." 

Bu biçimde, memurluğa karşı daha uzun uzadıya ko
nuştu. Ara sıra dilinin ucuna baronun küçük adı geldiği 
için, değişik biçimde yinelenen "özür dilerim, Innstetten" 
sözüyle özür diliyordu. Innstetten, mekanik bir devinimle 
başını sallayarak kaynatasını onaylıyor; ama aslında bu 
konuyla çok az ilgileniyordu; daha çok biraz önce Bri-
est'in sözünü ettiği ve karşıdaki pencereyi saran asmaya 
büyülenmiş gibi yeniden yeniden bakıyor, oraya gözleri ta
kılırken iki genç kızın kızıla çalan sarı saçlı başlarını as
ma dallan arasında görerek "Eff i, gel" diye saygısızca ses
lendiklerini işitir gibi oluyordu. 

Batıl belirtilere ve bu gibi şeylere inanmaz, tersine, 
her türlü boş inanca karşı çıkardı. Ancak buna karşın, bu 
iki sözcüğün etkisinden kendini bir türlü kurtaramıyor, 
Briest durmaksızın söylev atıp dururken, bu küçük olayın 
yalnızca bir raslantı olmadığı kafasına saplanıyordu. 

* * * 

Ancak kısa bir izin almış olan Innstetten, daha ertesi 
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gün, her gün mektup yazacağına söz verdikten sonra ye
niden yola çıkmıştı. Effi: "Evet, her gün mektup yazmalı
sın" demişti. Bu söz, onun yüreğinden geliyordu; çünkü, 
genç kız yıllardan bu yana, hiçbir şeyden, örneğin doğum 
gününde kutlama mektupları almak kadar hoşlanmazdı. O 
gün herkes Effi'ye yazmak zorundaydı. Aşağı yukarı "be
nimle birlikte Gertrud ve Klara en içten kutlamalarını su
narlar" gibi bir mektuba sıkıştırılan tekerlemeler yasaktı; 
Gertrud ve Klara, dost olmak istiyorlarsa onların ayrı ay
rı zarflayıp pulladıklan, mümkünse -doğuni günü henüz 
gezi mevsimine rasladığından- İsviçre ya da Karlsbad'dan 
yabancı bir pul taşıyan birer mektup göndermek sıkıntısı
na katlanmaları gerekirdi. 

Innstetten, söz verdiği gibi gerçekten de her gün ya
zıyordu; onun mektuplarını almanın en hoş yanı da, haf
tada yalnızca bir kez kısacık bir yanıt beklemesiydi. Her 
seferinde kendisini büyüleyen, önemsiz içeriklerle dolu 
bu yanıtı da alıyordu. Düğün dolayısıyla yapılacak hazır
lıklar, çeyiz, ev eşyası konulan gibi ciddi işler için Bayan 
von Briest damadıyla kendisi mektuplaşıyordu. Kessin'de
ki görevinde üç yıldır bulunan Innstetten'm evi, olağanüs
tü olmamakla birlikte kendi konumuna uygun olarak dö
şenmişti; bu nedenle, gereksiz eşya alınmaması için, ken
disiyle yapılan mektuplaşmayla orada bulunan her şeyle 
ilgili bilgi edinmek gerekiyordu. Sonunda Bayan von Bri
est, bütün bu konular hakkında yeterince bilgi alınca, Bri-
est'in dediği gibi, Prenses Effi'nin çeyizini hazırlamak 
için ana-kızm Berlin'e bir yolculuk yapmalan kararlaştı-
nldı. Effi, özellikle babası "Hotel du Nord"da (*) kalma-

(*) "Hotel du Nord", Fransızcada "Kuzey Oteli" anlamına gelir. (Çev.) 
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larına razı olduğu için, Berlin'e gideceklerine çok sevini
yordu. Babası: "Otel giderleri ne tutarsa, çeyiz parasından 
düşülebilir; Innstetten'ın zaten her şeyi var" demişti. Effi, 
-böyle bayağıca cimrilikleri asla kabul etmeyen annesinin 
tersine- babasının bunu şaka mı, yoksa ciddi mi söyledi
ğini hiç düşünmeden önerisine sevinerek razı olmuştu. O, 
şimdilik deftere kaydedilen Spinn und Mencke, Goschen-
hofer ve benzerleri gibi firmalardan daha çok, ana-kız ote
lin yemek salonunda göründüklerinde yaratacakları etki
yi düşünüyordu. Berlin'deki şahane hafta gerçekten başla
dığında da, Effi'nin davranış biçimi bu neşeli hayallerine 
uyuyordu. Effi'nin amcasının oğlu Briest, Alexander ala
yına bağlı, çok şakacı, nükteli, taşkın, neşeli genç bir teğ
mendi; boş olduğu her an hanımların buyruklarında oldu
ğunu söylemişti. Böylece, ana-kız onunla Kranzler'de kö
şe penceresinde ya da uygun zamanlarda da Bauer kahve
sinde oturuyor, öğleden sonraysa, küçük adı Dagobert olan 
kuzen Briest'in "Soylu, yaşlı erdenler gibi duruyorlar" di
ye söz etmekten hoşlandığı zürafalan görmek için hayva
nat bahçesine gidiyorlardı. Her gün izlencelerine uygun bi
çimde geçiyordu; üçüncü ya da dördüncü günse, Dagobert, 
amcasının kızına "Mutlular Adası"nı (*) göstermek iste-

(*) Mutlular Adası (Elysion): Eski Yunanlıların inancına göre, dün
yanın batı kıyısında, tanrıların oğullarının ölümden kurtularak gittikleri bir 
mutlular ülkesi. Sonradan, dindar ve erdemli insanların da ölümden sonra 
oraya gittiğine inanılmıştır. Öyleyse, "Mutlular Adası", eski Yunanlıların 
cenneti demektir. 

Burada söz konusu olan, İsviçreli ressam Amold Böcklin'in (1827-
1901) özgün bir tablosudur. Tabloda, efsanevi bir ada canlandınlmıştır: Ada
nın önündeki denizde yan at, yan insan biçimindeki yaratıklara ('Centaure'la-
ra) güzel ve çıplak kadınların binmiş olduğu görülür. 

Bilindiği gibi, Centaure'lar, Lapithelcrin kralı Pirithous'un düğünün
de geline ve öbür kadınlara sarkıntılık etmişler ve bu yüzden Lapithelerle 
dövüşerek sonuçta onlara yenik düşmüşlerdir. 
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diği için, önden kararlaştırıldığı gibi ulusal resim galerisi

ne gittiler. Dagobert'e göre, amcasının kızı gerçi evlenmek 

üzere bulunuyordu ama, "Mutlular Adası"nı önceden öğ

renmek, belki onun için daha iyi olacaktı. Genç adam bun

ları söylerken yengesi ona yelpazesiyle vurdu; ama vurur

ken öyle hoşgörülü bir bakışla baktı ki, Dagobert davranış 

biçimini değiştirmeye gerek görmedi. Bunlar, yalnızca ka

dınlarla arkadaşlık etmeyi çok iyi beceren ve küçük anlaş

mazlıkları her zaman çabucak önlemesini bilen kuzen Bri-

est için değil, her üçü için de çok güzel günlerdi. 

Anneyle kızı arasında böyle görüş anlaşmazlıkları hiç 

de eksik olmuyordu; neyse ki bu anlaşmazlıklar, yapılacak 

alışverişler yüzünden çıkmıyordu. Bir şeyden altı ya da üç 

düzine alınacak olmasını, Effi hep aynı biçimde kabul edi

yordu; sonra otele dönerken, biraz önce satın alman eşya

nın fiyatı hakkında konuştukları zaman, miktarları hep bir

birine karıştırırdı. Kendi sevgili çocuğuna karşı bile her za

man o denli eleştirel yaklaşan Bayan von Briest, bu görü

nüşteki ilgisizliği yalnızca hoşgörüyle karşılamamış, aynı 

zamanda bunda bir tercih noktası da görmüştü. Kendi ken

dine: "Bütün bu eşya, Effi için büyük bir anlam taşımıyor. 

Effi'nin amaçlan yoktur; o kendi düşleri ve hayalleriyle ya

şar. Sokaktan Prenses Friedrich Karl geçse ve onu araba

sından güleryüzle selamlasa, bu Effi için bir sandık çama

şırdan daha çok değer taşır" diyordu. 

Bütün bunlar kısmen doğruydu da. Gündelik eşyanın 

az ya da çok olmasına Effi fazla değer vermezdi; ama an

nesiyle birlikte Linden Caddesi'nde bir aşağı bir yukan do

laşıp da düğünden hemen sonra yapılacak İtalya yolculu

ğu için alışveriş yapmak üzere en güzel vitrinleri seyret-
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tikten sonra Demuth mağazasına girince onun gerçek öz-

yapısı kendini gösterirdi. Yalnızca en zarif şeyler Effi'nin 

hoşuna giderdi; böyle en iyi eşyayı alamazsa, ikinci dere

cede olandan vazgeçiverirdi; çünkü bu ikinci derecedeki 

eşya artık onun için hiçbir değer taşımazdı. Evet, özveri

de bulunabilirdi, bunda annesinin hakkı vardı ve bu özve

ride biraz amaçsızlık da görülüyordu; ancak sıradışı biçim

de, gerçekten bir şeye sahip olmak isterse, bunun her za

man, eşi bulunmaz bir şey olması gerekirdi. İşte Effi, b u 

k o n u d a amaç sahibiydi. 
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DÖRDÜNCÜ BOLUM 

Ana-kız Hohen-Cremmen'e dönecekleri zaman, Da-

gobert gara onları geçirmeye gelmişti. Özellikle de her 

öneriye karşı çıkan, sıkıcı akrabalar tarafından rahatsız 

edilmedikleri için hepsi bir arada mutlu günler geçirmiş

ti. Daha Berlin'e gelir gelmez Effi demişti ki: "Bu kez 

Therese Hala'ya hiç gözükmeyelim. Halamın, otele gel

mesi doğru değil; ya Hotel du Nord, ya Therese Hala. İki

si birlikte gitmez." Annesi sonunda buna razı olmuş ve ra

zı olduğunu göstermek için de sevgili kızını alnından öp

müştü. 

Kuzen Dagobert'lc durum elbette tümüyle başkaydı; 

genç adam, yalnızca ana-kıza koruyuculuk etmekle kalma

mış, her şeyden önce, Alexander alayına bağlı subaylarda 

hemen hemen gelenekleşen kendine özgü neşesiyle, anne

yi olduğu kadar kızını da gezi boyunca eğlendirip neşelen

dirmeyi bilmiş ve bu keyifli hava sonuna değin sürmüştü. 

Hatta ayrılırlarken Effi: "Dagobert", dedi, "benim kına ge

ceme geleceksin; hem de elbette arkadaşlarınla birlikte... 

Ama sakın asık suratlı, donuk kimseleri getirme; çünkü tö

renlerden sonra balo var. Düşün ki, bu benim ilk balom ve 
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belki de sonuncusudur. -Elbette en iyi dans edenler olmak 

koşuluyla- altı kişiden daha az arkadaş getirirsen kabul et

mem. Sabah treniyle yeniden dönebilirsiniz." 

Kuzen Dagobert bunların hepsine söz verdi; böylece 

ayrıldılar. 

Öğleye doğru ana-kız bataklıklar ortasındaki Havel-

land (*) istasyonuna gelmişlerdi; yarım saat sonra da Ho-

hen-Cremmen'e vardılar. Ana-kızm eve dönmelerinden 

Briest son derece hoşnuttu; durmaksızın soru üstüne soru 

soruyor ve çoğu kez sorduğu soruların yanıtını beklemi

yordu. Bunun yerine arada evde olup bitenleri anlatmaya 

başladı. "Biraz önce bana 'Ulusal Resim Galerisi'nden ve 

'Mutlular Adası'ndan söz ettiniz, ya! Siz burada yokken 

bekçimiz Pink'le bahçıvanın karısı arasında da o tablonun 

simgelediği söylenceyi anımsatan bir olay oldu. Elbette is

temeyerek Pink'e yol verdim. Bu gibi olayların hemen he

men hep hasat zamanında olması çok kötü. Oysa Pink son 

derece çalışkan ve iyi bir adamdı; ne yazık ki bu konuda 

bozuk çıktı. Ama artık bu öyküyü bırakalım; Wilke sabır

sızlanıyor." 

Sofrada Briest, ana-kızı daha iyi dinliyordu; kendisin

den çok söz edilen kuzenle iyi anlaşılmış olması hoşuna 

gitmişti; Thcrcse Hala'ya karşı takınılan durumu görünüş

te pek doğru bulmadı. Ama bunu söylerken aslında sevin

diği de yüzünden belli oluyordu; çünkü böyle küçük bir 

muziplik onun zevkine bir hayli uygundu; Therese Ha-

la'ysa gerçekten gülünç bir kadındı. Bardağını kaldırarak 

(*) Havelland: Spandau ile Rathenow arasındaki bölge. (Çev.) 
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karısının ve kızının bardaklanyla tokuşturdu. Yemekten 

sonra, alınan en güzel eşyadan bazıları önünde açılıp bun

lar üzerine görüşü sorulduğu zaman hayli ilgi gösterdi; he

saba göz gezdirdiği zaman da bu ilgi sürdü ya da hiç de

ğilse tümüyle kaybolmadı. "Biraz pahalı, daha doğrusu 

çok pahalı; ama zarar yok. Hepsinde öyle bir şıklık ve in

sanı ö denli heveslendirici bir hal var ki, bana Noel'de böy

le bir bavul ve yol eşyası armağan etsen, Paskalya'da biz 

de Roma'ya gider, on sekiz yıl sonra balayı yolculuğumu

zu yaparız. Ne dersin, Luise? Şu işi yapalım mı? Geç ol

sun da güç olmasın." 

Bayan von Briest kocası için: "Aklını başına toplama

yacak" demek ister gibi elini sallayarak onun kendi davra

nışından utanmasını bekledi; ancak Briest'in buna pek al

dırdığı yoktu. 
* * * 

Ağustosun sonu gelmişti; 3 ekimde yapılacak olan 

düğün yaklaşıyordu. Gerek şatoda, gerekse papazın evin

de ve okulda kına gecesi için durmadan hazırlık yapılıyor

du. Fritz Reuter tutkusu süren Jahnke, Hulda mürver ağa

cı sahnesindeki Kaethchen vonHeilbronn'u, süvari alayın

dan Teğmen Engelbrecht de Wetter von Strahl'ı canlandı

rırken, Berta ile Herta'ya Lining'le Mining rolünü, doğal 

olarak Kuzey Almanya ağzıyla oynatmanın özellikle "an

lamlı" olacağını düşünmüştü. Bunu kendisinin akıl ettiği

ni ileri sürmeye hakkı olan Niemeyer, Innstetten ve Effi 

için ayrıca şiirler yazarak onları da piyese katmayı da unut

mamıştı. Yaptığı işten hoşnuttu; provadan hemen sonra, 

patronu ve eski arkadaşı Briest'in dışında bütün ilgililer-
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den çok içten sözler işitti. Briest, Kleist'la (*) Niemeyer'in 

sözlerinin karışmasından oluşan bölümü dinleyince, yazın

sal nedenler yüzünden olmamakla birlikte şiddetle karşı 

çıktı: "Sürekli 'yüksek soylu, yüksek soylu...' Bu da ne de

mek oluyor? İnsanı hataya düşürüyor, her şeyi altüst edi

yor. Innstetten, hiç kuşku yok ki, örnek olacak, çok iyi bir 

insan, özyapısı sağlam ve enerjik bir adamdır; ancak Bri-

estler -bu Berlinli deyişi kullandığım için kusura bakma, 

Luise-, evet Briestler de sonunda hiç de kötü bir soydan 

gelmemişlerdir. Şunu da eklemeliyim ki, biz tarihi bir ai

leyiz; oysa Innstettenlar tarihi bir aile değildir. Innstetten-

lar yalnızca eski bir aile; haydi kabul edelim ki, bu aile es

kiden soylu olsun; ama eskiden soylu ne demektir? Bir 

Briest'in ya da bu olmasa bile kına gecesindeki temsilde 

rol alan ve Effimizi temsil ettiğini herkesin anlayacağı bir 

kimsenin, evet doğrudan doğruya bir Briest'in ya da onu 

temsilen bir başkasının durmaksızın 'yüksek soylu'dan söz 

etmesini istemem. O zarnan Innstetten'ın hiç değilse Ho-

henzollern (**) hanedanından ve kimliğini saklamış biri

si olması gerekirdi. Ancak o böyle bir kimse değil; bunun 

bu durumu altüst ettiğini yinelemek zorundayım." 

(*) Heinrich vorı Klcist (1777-1811), Alman dram şairlerinin en bü
yüklerinden biridir. Bir binbaşının oğludur, tik önce, Prusya ordusuna ya
zılmış, sonradan askerlikten ayrılarak kendisini yazına vermiştir. En önem
li tiyatro yapıtları şunlardır: Schroffenstein Ailesi, Robert Guiskard, Amp
hitryon, Kırık Testi, Kaethchen von Heilhronn, Hermann 'in Savaşı, vb. Kle-
ist'in Michael Kohlhaas adlı öyküsü de ünlüdür. 

Niemeyer, kendi yazdığı dizelere Kleist'tan aldığı bazı dizeleri de ek
leyerek bir parça oluştumuş olacak. (Çcv.) 

(**) Hohenzollern hanedanı: 1701'den 1918 yılına değin krallık ya da 
imparatorluk tacını taşıyan ünlü Alman hanedanı. 
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Gerçekten de Briest bu görüşünde uzun bir süre bü
yük bir inatla diretti. Ancak "Kaethchen"in kısmen tem
sildeki giysisini giyerek çok sıkı bir kadife ceketi sırtına 
geçirdiği ikinci provadan sonra, aslında her zaman Hul-
da'ya komplimanda bulunmakta kusur etmeyen Briest 
"Kaethchen"in çok iyi temsil edildiğini" söylemekten ken
dini alamadı; bu dönüş, hemen hemen bir antlaşma demek
ti ya da belki de böyle bir antlaşmayla sonuçlanacaktı. Bü
tün bunların Effi'den saklandığını söylemeye gerek yok... 
Effi daha fazla merak etse, elbette buna, kesinlikle olanak 
bulunamazdı; ancak genç kız, hazırlıkların içeriğini öğren
meye ve tasarlanan sürprizleri önceden öğrenmeye o den
li az istekliydi ki, annesine kesin olarak "hepsini bekleye
bileceğini" söyledi; annesi bundan kuşkulanınca, Effi ger
çekten de doğru söylediğini, sözlerine inanabileceğim an
nesine yineleyerek konuyu kapattı. Zaten Effi'nin sözleri
ne annesinin inanmamasına hiçbir neden yoktu. Bütün bu 
hazırlıklar bir temsilden başka bir şey için değildi ve bu 
temsil, herhalde, daha geçen akşam Berlin'de gördüğü Kül 
Kedisi'nden daha güzel ve daha şairane olamazdı. Orada, 
yalnızca gülünç okul öğretmeninin sırtına tebeşirle çiz
mek için bile olsa gerçekten de oyunda oynamak isterdi. 
"Hele son perdede 'Kül Kedisi'nin prenses ya da hiç de
ğilse kontes olarak uyanması ne kadar hoştu; gerçekten de 
bu tıpkı bir masal gibiydi." Effi sık sık bu biçimde konu
şarak genellikle eskisinden daha taşkın bir neşe gösteriyor
du; yalnızca arkadaşlarının durmadan fısıldaşmalarına, her 
şeyi gizlemelerine kızıyordu. "Hazırlıklarına daha az önem 
verip biraz da benimle ilgilenseler, daha iyi ederler. Son
ra da bir yere tıkılıp kalıyorlar, beni de merakta bırakıyor-
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lar; arkadaşım olduklarından utanacağım geliyor" diyerek 
söyleniyordu. 

EfTi'nin alaylı sözleri işte bu biçimde sürüp gidiyor
du; kına gecesi ve düğünle pek fazla ilgilenmediği açıkça 
görülüyordu. Bayan von Briest bunları düşünmekle birlik
te endişelenmeye de gerek duymadı. Çünkü Effi, kendi ge
leceğiyle epeyce ilgili görünüyor ve hayal gücü güçlü ol
duğu için kimi zaman oturup Kessin'deki yaşamını uzun 
uzadıya betimliyordu. Bu da iyiye işaretti. Bu betimleme
lerde, daha çok da annesini neşelendirmek için, Arka Po-
meranya'yı garip bir biçimde anlatıyor ya da belki de böy
le anlatmak gereğini duyuyordu. Kessin'i buz ve karın hiç 
eksik olmadığı yan Sibirya gibi bir yer olarak düşünmek
ten de hoşlanıyordu. 

Bayan von Briest, her zaman olduğu gibi yine yapı ko
lunun önünde Effi'yle birlikte, üstünde yer tutmaktan baş
ka bir işe yaramayan gazeteler gittikçe azalırken keten eş
yayla çamaşırlann durmadan çoğaldığı iş masasının başın
da oturuyordu. "Goschenhofer bugün son partiyi gönder
di" dedi. "Öyle sanıyorum ki artık her şeyin tamam, Effi. 
Ama daha bazı küçük isteklerin varsa, onları şimdiden 
söylemelisin. Baban kolzayı (*) kâr ederek sattı; onun için 
son derece keyifli." 

"Son derece mi? O her zaman öyle keyiflidir." 
Annesi; "Son derece keyifli, diyorum" diye yineledi. 

"Bundan yararlanmak gerek. Söyle bakalım. Daha Ber
lin'deyken, bana birçok kez, kimi şeylere karşı özellikle is
tek duyuyormuşsun gibi geldi." 

(*) Kolza: Tohumunun yağı çıkarılıp ışık için yakılan bir tür yabani 
lahana. (Çev.) 
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"Evet, anne, ne diyeyim, bilmem ki... Doğrusunu söy
lemek gerekirse her şeyim var. Ancak madem o kadar ku
zeye gitmem kararlaştı... Sırası gelmişken şunu da söyle
yeyim ki, buna karşı hiçbir diyeceğim yok; aksine orada 
kuzeyin ışıklarını, yıldızların daha çok parladığmı görece
ğim için seviniyorum... Evet, madem benim için bu karar
laştı, bir kürküm olsa çok hoşuma giderdi." 

"Ama Effi, çocuğum, bütün bu söylediklerin delilik
ten başka bir şey değil. Petersburg'a ya da Arhangelsk'e 
(*) gitmiyorsun, ya!" 

"Hayır, ama oraya giden yolun üstünde olacağım.." 

"Hiç kuşkusuz, çocuğum. O yolun üstünde olacaksın; 
ama bunun ne önemi var? Buradan Naunen'e (**) bile git
sen, yine Rusya yolunun üstünde sayılırsın. Yine de ister
sen bir kürk alırız. Yalnızca önceden söyleyeyim, bunu sa
na önermem. Kürk, yaşlı insanlar içindir; yaşlı annen bile 
kürk için daha genç sayılır. On yedi yaşında vizon ya da 
zerdeva kürkünü giyip ortaya çıkarsan, Kessinliler kendi
lerini karnavalda sanır. 

* * * 

Bunları iki eylülde konuşuyorlardı. Sedan (***) Za-

feri'nin yıldönümü olmasa, bu konuşma daha da sürecek

ti. Ama ana-kızm sözleri trampet ve ıslık sesleriyle kesil

di; geçit töreni yapılacağını önceden işittiği halde sonra-

(*) Arhangelsk: Dvina ırmağının kıyısında, Beyaz Deniz'in yakının
da bir Rus kenti ve limanı. (Çev.) 

(**) Nauren: Berlin'in batısında küçük bir kent. (Çev.) 
(***) Sedan: Fransa'nın kuzey doğusunda, Möz ırmağının kıyısında 

bir kent. 1870-1871 Savaşı'nda Mareşal Mac Mahon'un ordusu, İmparator 
Üçüncü Napoleoıı'la birlikte Almanlara orada tutsak düşmüştür. (Çev.) 

46 



dan unutmuş olan Effi, annesiyle birlikte çalıştığı iş ma
sasının başından fırladı ve çiçek göbeğiyle havuzun önün
den geçip kilise duvarının, bir el merdiveninin basamak
larından daha geniş olmayan altı basamakla çıkılan balko
nuna koştu. Bir anda yukarı çıkmıştı; tam o sırada bütün 
okul çocukları yaklaşıyordu. Jahnke ciddi bir tavırla sağ 
koldaydı. Küçük bir trampetçi başıysa, iyice önde, alayın 
ucunda, sanki Sedan Savaşı'nı bir kez daha kazanmak o-
nun elindeymişçesine kurumla yürüyordu. Effi, mendilini 
sallayarak selam verdi; trampetçi başı da parlak topuzlu 
değneğiyle onu selamlamayı unutmadı. 

* # # 

Bir hafta sonra ana-kız yine eski yerlerinde oturmuş
lar, işleriyle ilgileniyorlardı. Çok güzel bir gündü; güneş 
saatinin çevresinde zarif bir tarh içinde bulunan günçiçek-
leri hâlâ açmaktaydı. Hafif hafif esen bir meltem, çiçek
lerin kokusunu onlara değin getiriyordu. 

Effi: "Ah, kendimi ne kadar mutlu duyumsuyorum" 
dedi; "öyle mutlu ve sevinçliyim ki... Cenneti bundan da
ha güzel düşleyemem. Hem kim bilir acaba cennette bu ka
dar güzel günçiçekleri var mı?" 

"Böyle sözler söylemen doğru değil, Effi; bu doğanı, 
kutsal olan hiçbir şeye inanmayan babandan almış olma
lısın. Hatta geçenlerde o Niemeyer'in Lut'a (*) benzedi-

(*) Lut: ibrahim peygamberin yeğeni Lut peygamber. Sodom ülkesin
de peygamberlik etmiş ve 80 yaşında ölmüştür. 

Tevrat'a göre, Tanrı, halkı bir türlü yola gelmeyen Sodom ve Gomor-
ra'ya ateş yağdırıp bu iki kenti yerle bir ettikten sonra Lut, iki kızıyla birlik
te dağda bir mağaraya sığınmıştı. Büyük kızın kışkırtmasıyla iki kardeş bir 
olmuş, babalarını sarhoş etmişler ve kendisiyle ilişkiye girerek gebe kalmış
lardır. Lut'un kızlarının bu ahlaksızlıkları dolayısıyla Bayan von Briest, ko
casının Niemeyer'i Lut'a benzetmesini Hulda'ya karşı saygısızlık olarak gö
rüyor. (Çev.) 
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ğini söylemişti. Olur şey değil. Bu da ne demek oluyor? 
İlk önce, Lut'un neye benzediğini bilmiyor. Sonra da, bu, 
Hulda'ya karşı çok büyük bir saygısızlık. Bereket versin 
ki, Niemeyer'in yalnızca bir tek kızı var; böylece sorun 
kendiliğinden düzelmiş oluyor. Baban yalnızca bir konu
da haklı; bütün Sedan Günümüzü deliliği ve bilgiçliğiyle 
gerçekten mahveden "Luf'un karısı, yani papazın karısı 
hakkında söyledikleri çok doğru. Bak, Sedan Günü dedim 
de aklıma geldi; Jahnke okul çocuklarıyla geçerken görüş
memiz yanm kalmıştı. O zaman sözünü ettiğin kürkten 
başka bir isteğin daha olduğunu sanıyorum. Onun için, 
söyle bakalım yavrum: Gönlün daha ne çekiyor?" 

"Hiçbir şey, anneciğim." 

"Gerçekten mi?' 

"Evet, ciddi söylüyorum: Gerçekten hiçbir şey istedi

ğim yok... Ama sonunda kesinlikle bir şey istemem gere

kiyorsa..." 

"Evet..." 

"O zaman bu, üzerinde uzun gagalı, yaldızlı turna 

kuşları bulunan Japon işi bir paravan olsun... Sonra, bir de 

olanak varsa eğer, yatak odamız için kırmızı renkli ışık ve

ren asma lamba isterim." 

Bayan von Briest susuyordu. 

"Bak, görüyor musun, anne? Şimdi de susuyor ve san

ki çok uygunsuz bir şey söylemişim gibi duruyorsun." 

"Hayır, Effi, uygunsuz bir şey söylemiş değilsin. Özel

likle de bu, annen için kesinlikle uygunsuz bir şey olamaz. 

Çünkü seni tanırım. Hayal gücü güçlü bir çocuksun; gele

ceğin hakkında düşsel resimler çizmekten zevk duyuyor

sun ve bunlar da ne denli renkli olursa, sana o oranda gü-
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zel ve istenmeye değer görünüyor. Yolculuk eşyalarını sa

tın alırken, bunu o kadar iyi fark ettim ki... Şimdi de kır

mızı bir lambanın yarım ışığı altında, masal hayvanlarıy

la süslü bir paravanın olmasını olağanüstü bir şey olarak 

düşünüyorsun. Bu sana bir masal gibi geliyor ve eğer öy

le olsaydı, sen de kesinlikle bir prenses olmak isterdin." 

Effi annesinin elini alarak öptü. 

"Evet anne, işte ben böyleyim." 

"Evet, böylesin. Bunu pekâlâ biliyorum. Ama Effici-

ğim, özellikle de biz kadınların yaşamda dikkatli olmamız 

gerek. Geceleri ancak bir fenerin yandığı küçük bir yer olan 

Kessin'e gitiğin zaman bu gibi şeylere herkes güler. Yal

nızca gülseler neyse. Senden yana olmayan kimseler, ki 

böyleleri her zaman bulunur, iyi eğitim almamış olduğun

dan söz ederler; hatta bazıları daha da kötü şeyler söyler." 

"Öyleyse Japon paravan da asma lamba da yerinde 

kalsın. Ama anne şunu itiraf edeyim, her şeyi hafif bir kır

mızı ışık altında görmeyi öyle güzel ve şairane düşlemiş-

tim ki...' 

Bayan von Briest heyecanlanmıştı. Ayağa kalkarak Ef-

fi'yi öptü. "Sen bir çocuksun. Güzel ve şair ruhlu bir çocuk... 

Bunların hepsi hayal. Gerçeklik başkadır; çoğu kez de ay

dınlık ve hafif bir ışık yerine karanlık olması daha iyidir." 

Effi, yanıt vermek ister gibiydi; ancak tam o sırada 

Wilke gelerek birçok mektup getirdi. Bunlardan biri Kes-

sin'den, Innstetten'dan geliyordu. Effi: "Ooo, Geert'ten" 

dedi ve mektubu cebine koyarak dingin bir sesle sözüne 

sürdürdü: "Ama piyanoyu odaya çaprazlamasına koyma

ma herhalde izin verirsin; Bu bence, Geert'in söz verdiği 

şömineden daha önemli. Sonra senin resmini bir etajerin 
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üstüne koyacağım; tümüyle sensiz yapamam. Ah, kim bi

lir sizi ne kadar göreceğim gelecek! Büyük olasılıkla da

ha yoldayken sizi özlemeye başlayacağım; hele Kessin'de 

kesinlikle... Orada garnizon yokmuş, bir hekim yüzbaşı bi

le bulunmazmış. Bereket versin ki, Kessin bir plaj kenti. 

Annesiyle kız kardeşi her zaman Warnemünde'ye giden 

kuzenim Briest, onları bir kez de Kessin'e niçin "yönlen

dirmesin ", doğrusu anlayamıyorum. Onlarla biraz avun

mak isterim. Yönlendirmek, dedim; bu, kurmayların deyi

şi gibi geliyor kulağa. Sanınm onun da kurmaylıkta gözü 

var. Kendisi de gelip bizimle birlikte oturur. Geçenlerde 

biri bana anlatıyordu: Kessinlilerin oldukça büyük bir va

purları varmış; bu vapur haftada iki kez İsveç'e gidermiş. 

Vapurda elbette müzik vardır; balo da verilir. O çok güzel 

dans ediyor..." 

"Kim?" 

"Dagobert, canım." 

"Innstetten'ı söylediğini sandım. Ama herhalde onun 

ne yazdığını öğrenme zamanı artık gelmiştir... Mektup hâ

lâ cebinde duruyor." 

"Doğru, az kalsın unutuyordum." Mektubu açıp satır

lara bir göz gezdirdi. 

"Ee, Effi? Bir şey söylediğin yok. Sevinmiyorsun, bir 

kez olsun gülmedin. Oysa Innstetten her zaman o denli ne

şeli ve insanı oyalayıcı şeyler yazar ki... Hiçbir zaman bir 

baba söylemi kullanmaz." 

"Bunu zaten kabul etmezdim. Onun yaşı varsa, benim 

de gençliğim var. Öyle yazsa, parmağımla ona gözdağı 

verir: 'Geert, düşün bakalım, hangisi daha iyi: Gençlik mi, 

yaşlılık mı?' diye kendisine sorardım." 
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"Herhalde sana: 'Sende olan en iyisidir, Effi' diye ya
nıt verirdi. Çünkü Geeıt yalnızca yakışıklı bir adam değil, 
aynı zamanda hak tanır, anlayışlı bir insandır; gençliğin ne 
demek olduğunu çok iyi bilir. Bunu her zaman kendi ken
disine aşılar ve gençliğe uyar; evlendikten sonra da böyle 
kalırsa, örnek olacak bir evlilik yaşamı sürersiniz." 

"Evet, ben de öyle sanıyorum, anne. Ne var ki, söy
lemeye hemen hemen utanıyorum ama, örnek bir evlilik 
denen şeyde benim pek gözüm olmadığını herhalde düşü
nebilirsin." 

"İşte, senin doğanı ele veren bir söz. Şimdi söyle ba
kalım: Senin aradığın nedir?" 

"Benim aradığım... Evet, benim aradığım, evlilikte 
kocamla eşit olmak, sonra elbette incelik ve aşk. Ben inan
mamakla birlikte aşk babamın dediği gibi yalnızca bir ma-
salsa ve onun için de incelik ve aşk evlilikte olamazsa, o 
zaman zenginlik ve görkemli bir ev isterim. Öyle görkem
li bir ev isterim ki, Prens Friedrich Kari, sığır ya da yaban 
horozu avına çıkmak için oraya gelsin ya da yaşlı impara
tor oradan geçerek her kadına ve her gence iltifatlı bir söz 
söylesin. Sonra Berlin'de olduğumuz zaman saray balosu
na, operadaki gala temsillerine gitmek ve hep ortadaki bü
yük locanın tam yanında oturmak isterdim." 

"Bunu yalnızca çok neşeli olduğun için alay olsun di
ye mi söylüyorsun?" 

"Hayır, anne, çok ciddi söylüyorum. Başta aşk, bun
dan hemen sonra görkem, gösteriş, şan ve şeref, daha son
ra da eğlence ve değişiklikler gelir. Evet, değişiklikler, her 
zaman bir yenilik, her zaman beni güldürecek ya da ağlata
cak bir şey olmalı. Katlanamadığını tek şey can sıkıntısıdır." 
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"Peki bu kadar zaman bize nasıl katlandın?" 
"Ah, anne, böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin! Kuş

kusuz, o sevgili akrabalarımız kışın gelip de altı saat ya da 
daha da fazla kalırlarsa ve Gundel Hala ile Olga Hala be
ni eleştiriden geçirerek saygısız ve uygunsuz bulurlarsa -
Gundel Hala bunu bana bile söyledi-, işte o zaman, itiraf 
etmeliyim ki, durum hiç de hoş olmuyor. Yoksa burada ben 
hep mutluydum, öyle mutluydum ki..." 

Effi bunu söylerken birden katıla katıla ağlayarak an
nesinin dizlerine kapandı; ellerini öptü. 

"Kalk, Effi. Bunlar, insan senin gibi genç olduğu, ev
lenme gibi belli olmayan durumlar karşısında bulunduğu 
zaman üstüne gelen ruhsal durumlardır. Ama içinde pek 
özel bir şey, ya da belki de giz, falan yoksa şu mektubu ba
na oku bakayım." 

Effi: "Giz!" diye güldü ve birdenbire üzüntüsü neşe
ye dönerek yerinden fırladı. "Giz! Evet, o her zaman şöy
le gizli bir edayla mektubuna başlar; fakat yazdıklarından 
çoğunu kaymakamlık ilanlarının bulunduğu belediye du
varına astırabilirim. Öyle ya! Geert de kaymakam." 

"Haydi mektubu okusana!" 

"Sevgili Effi!.. Zaten her zaman böyle başlar; bazen 

bana "Benim küçük Havvam" dediği de olur." 

"Oku, oku... Sana mektubu oku diyorum." 

"Pekâlâ: 

Sevgili Effi! Düğünümüz yaklaştıkça mektupların sey-

rekleşiyor. Posta geldiği zaman ilk önce hep senin el yazını 

arıyorum; ancak senin de bildiğin gibi arayışım genellikle 

boşa çıkıyor. (Hoş, ben de senden fazla mektup istememiş-
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tim.) Şimdi evde işçiler var; odalar gerçi az ama, onları se

nin gelişin için hazırlayacaklar. Asil iş biz yolculuktayken 

yapılacak. Elinden her iş gelen döşemeci Madelung, çok tu

haf bir adam. Gelecek mektubumda sana ondan söz edece

ğim. Ama her şeyden önce senden, güzel Efficiğimden do

layı o denli mutluyum ki... Yerimde duramıyorum; kentimiz 

de gittikçe daha dingin, daha ıssız oluyor. Son banyo konu

ğu da dün ayrıldı; en sonuncusunda dokuz derecede banyo 

yapmıştı. Sağ esen banyodan çıktığı zaman, banyo bekçile

ri bir kalp durmasından korktukları için her seferinde sevi

niyorlardı. Adamın kalbi durursa, sanki buradaki sular baş

ka yerlerden daha kötüymüşçesine banyonun saygınlığı bo

zulur. Artık dört hafta sonra seninle birlikte Piazetta dan Li

do 'ya (*)ya da Murano 'ya gideceğimizi düşündükçe sevin

cimden kabıma sığamıyorum. Murano 'da yalancı inciler ve 

güzel mücevherler yaparlar. Elbette bu mücevherlerin en gü

zeli senin olacak. Annenle babana pek çok selamlar. En iç

ten sevgilerimle gözlerinden öperim. 

Geert'in" 

Effi mektubu zarfa koymak için yeniden katladı. 

Bayan von Briest: "Bu çok güzel bir mektup" dedi. 
"Her sözünde tam ölçüyü koruması da ayrı bir artam." 

"Evet, tam ölçü; o tam ölçüyü korur." 

"Sevgili Effim, sana bir soru sorayım; mektupta tam 
ölçünün korunmamış olmasını, mektubun daha samimi, 
çok fazla samimi olmasını ister miydin?" 

(*) Lido: Venedik yakınında bir ada kümesi. Venedik'in plajıyla ün
lü Lido koyunu korur. (Çev.) 
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"Hayır, hayır, anne. Doğru söylüyorum ki hayır, bu
nu istemem. Böyle olması daha iyi." 

"Böyle olması daha iyi derken, sesin kulağa yine ne 
garip geliyor. Öyle tuhafsın ki. Demin de ağlıyordun. Yü
reğinde bir şey mi saklıyorsun? Daha zaman geçmedi. Ge-
ert'i sevmiyor musun?" 

"Niçin onu sevmeyeyim? Hulda'yı seviyorum, Ber-
ta'yı seviyorum, Herta'yı da seviyorum. Yaşlı Niemeyer'i 
de severim. Sizi sevdiğimi söylemeye gerek bile yok. Be
nim iyiliğimi isteyen, bana karşı iyi olan ve nazımı çeken 
herkesi severim. Geert de pekâlâ benim nazımı çekecek. El
bette kendi biçeminde. Daha şimdiden bana Venedik'te mü
cevher armağan etmek istiyor. Mücevherlerle işim olmadı
ğından haberi yok. Bir yere tırmanmayı, salıncakta sallan
mayı yeğlerim. Hele ip kopup da düşebileceğimden korkar-
sam çok hoşlanırım. Hemen kafam parçalanmaz ya!" 

"Belki kuzenin Briest'i de seversin?" 

"Evet, çok severim. O beni her zaman neşelendirir." 

"Kuzeninle evlenmek ister miydin?" 

"Onunla evlenmek mi? Tanrı esirgesin. O daha yarı 
çocuk. Geert bir erkek, yakışıklı bir erkek, kendisiyle övü
nebileceğim ve bir şeyler olabilecek bir erkek. Neler de dü
şünüyorsun, anne." 

"Doğru, Effi, bu halin beni sevindiriyor. Ama kalbin
de daha bir şeyler var." 

"Belki." 
"Öyleyse, haydi söyle." 

"Bak, anne, Geert'in benden daha büyük olmasının 
zararı yok, belki de bu daha iyi: Bir kez yaşlı değil, sonra 
sağlıklı, yıpranmamış ve öyle asker tavırlı ve enerjik ki. Ne-
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redeysc onu adamakıllı beğendiğimi söyleyebilirdim, yal

nızca... Evet, yalnızca biraz başka türlü olsaydı." 

"Nasıl olsaydı, Effi?" 

"Evet, nasıl. Sakın bana gülme, e mi? Bu, daha ge

çenlerde papazın evinde duyduğum bir şey. Orada Innstet-

ten'dan söz ediyorduk. Yaşlı Niemeyer birdenbire alnını bu

ruşturdu; ancak yaşlı adamın yüzünde saygı ve hayranlık 

okunuyordu. "Evet baron! O özyapızı sağlam ve ilkeli bir 

adamdır" dedi. 

"Öyledir, Effi." 

"Kuşkusuz. Sonra sanırım Niemeyer onun ilkelerine 

çok bağlı olduğunu söyledi. Bu, bana kalırsa, biraz fazla... 

Ah, oysa benim., benim böyle ilkelerim yoktur. Bak, an

ne! işte bu konuda beni üzen ve endişelendiren bir şey var. 

Bana karşı çok sevimli, çok iyi davranıyor; çok hoşgörü

lü; ama... Ben ondan korkuyorum." 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hohen-Cremmen'deki düğün günleri geçmişte kal

mıştı; herkes gitmiş, yeni evliler bile daha düğün akşamı 

yola çıkmıştı. 

Kına gecesi herkesi, özellikle de oyunda rolü olanla

rı hoşnut etmişti; bu arada Hulda bütün genç subayları, ge

rek Rathenow süvarilerini, gerekse Alexander alayının bi

raz eleştirel mizaçlı subaylarını kendine hayran bırakmış

tı. Evet, her şey, hemen hemen beklenenden daha iyi ve 

düzgün gitmişti. Yalnızca Berta ile Herta o denli hıçkıra

rak ağlamışlardı ki, Jahnke'nin Kuzey Almanya ağzıyla ya

zılmış dizeleri arada kaybolmuş, anlaşılamamıştı. Ancak 

bunun da pek zararı dokunmadı. Hatta bazı ince anlayışlı 

kimselerin görüşüne göre "bu çok doğal olmuştu; böyle kı

zıla çalan dalgalı saçlı başlar olduktan sonra, temsilin o ye

rinde durup hıçkırarak ağlamak ve sözlerin anlaşılmama

sı hep en büyük başanyı sağlardı." Kuzen Briest, kendi yaz

dığı rolünde son derece büyük bir başarı kazandı. Demuth 

Mağazası'nm, genç gelinin düğünden hemen sonra İtal

ya'ya yolculuğa çıkma niyetinde olduğunu öğrendiğinden 

bir bavul satmak isteyen bir görevlisi olarak sahnede gö

ründü. Elbette sonunda bu bavulun dev bir şekerleme ku-
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tusu olduğu anlaşıldı! Saat üçe değin dans edilmişti. Şam
panyanın verdiği aşın keyifle gittikçe daha çok konuşan 
yaşlı Briest, bazı saraylarda hâlâ olağan sayılan meşale 
dansı, dizbağı dansı gibi garip görenekler üzerine türlü gö
rüşler belirtmişti. Bu görüşlerin ardı arkası gelmiyordu, git
tikçe fazlalaşıp sonunda öyle bir noktaya vardı ki, bunla
ra bir set çekmek gerekti. Bayan Briest kocasına oldukça 
ciddi bir sesle: "Kendini topla, Briest" diye fısıldadı; "bu
rada çift anlamlı sözcükler savurmak için değil, evin ko
nuklarını ağırlamak amacıyla bulunuyorsun. Bir av parti
sinde değiliz, düğündeyiz." Bunun üzerine Briest, ikisinin 
arasında fazla bir fark görmediğini, çok mutlu olduğunu 
söylemişti. 

Düğün günü de iyi geçmişti. Niemeyer çok güzel ko
nuşmuştu; az çok saray çevresinden olan yaşlı bir Berlin-
li, kiliseden düğün evine dönerken Almanya'nın değerli ve 
yetenekli insanlar bakımından dikkati çekecek kadar zen
gin olduğunu söyledi. "Bunda okullarımızın ve belki de da
ha çok felsefemizin büyük bir başarısını görüyorum. Ön-
ılen hastane koğuşunda bir hasta gibi görünen bu yaşlı köy 
papazı Niemeyer'i düşünüyorum da... Siz de söyleyin, dos-
I um, Niemeyer bir saray vaizi gibi konuşmadı mı? O ne us-
Inlık! Karşı savlarla anlatımına güç vermekte ne büyük sa
nal gösteriyor. Tıpkı Kögel gibi; duyuş bakımından ondan 
İnle üstün... Kögel çok soğuktur. Kuşkusuz, onun konu
munda bir adamın soğuk olması gerek. Yaşamda genellik
le neden başarılı olunmaz? Hep fazla ateşli olunduğu için." 
Un sözleri dinleyen, henüz evlenmemiş ve bu nedenle de 
| M>ı ılüncü kez olmak üzere bir "ilişki" kurmuş bir kişiydi. 
Söylenenleri elbette kabul etti. "Çok doğru, sevgili dos-
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tum", diyordu. "Fazla ateş! Yeğlenesi bir şey... Bu konuda 
size sonra bir öykü anlatacağım." 

* * * 

Düğünün ertesi günü, ekim ayının aydınlık bir gü
nüydü. Sabah güneşi parlıyordu, buna karşın havada güz 
serinliği vardı. Biraz önce karısıyla birlikte kahvaltı etmiş 
olan Briest yerinden kalktı, elleri arkasında, şöminede sön
mek üzere olan ateşin karşısında durdu. Elinde bir el işi 
bulunan Bayan von Briest de şömineye yaklaştı ve tam o 
sırada içeriye giren VVilke'ye kahvaltı sofrasını toplaması
nı söyledi: "Wilke, ilk önce salonda her yeri düzeltin; son
ra pastaları karşıya götüreceksiniz; cevizli pastalar papaz
lara, içinde küçük pastaların bulunduğu tabak da Jahnke-
lere gidecek. Bardaklara dikkat edin. O ince bardakları 
söylüyorum." 

Briest şimdiden üçüncü sigarasını içiyor, çok keyifli 
görünüyordu. "Düğün kadar hiçbir şey iyi olamaz; elbet
te insanın kendi düğününün dışında^dedi. 

"Hangi nedenden ötürü böyle bir görüş yürüttüğünü 
anlamıyorum, Briest. Kendi düğününden hoşnut olmadı
ğını yeni öğreniyorum. Niçin hoşnut olmadığını da bildi
ğim yok." 

"Luise, sen bir oyun bozansın. Ama hiçbir şeyi kötü 
anlama çekmiyorum. Zaten bir balayı yolculuğu bile yap
madığımıza göre kendimiz üzerine konuşacak neyimiz 
var? Baban bu yolculuğa karşıydı. Ama şimdi Effi bir ba
layı yolculuğuna çıktı. İmrenilesi bir şey. On treniyle git
tiler. Şimdiden Regensburg'a (*) varmışlardır; Innstet-

(*) Regensburg: Tuna üzerinde bir Bavyera kenti. Tarihi yapıları ve 
kiliseleriyle ünlüdür. Fransızlar bu kente Ratisbonne derler. (Çev.) 
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ten'ın -kuşkusuz trenden inmeden- Effi'ye VValhalla'nın 
(*) başlıca sanat hazinelerini sayıp döktüğünü umuyorum. 
Innstetten çok iyi bir adam; ancak onun şu sanat düşkün
lüğü yok mu! Oysa Effi, bizim zavallı Effimiz ise yaradı
lışından bir çocuktur. Korkarım Innstetten sanat aşkıyla kı
zı biraz rahatsız edecek." 

"Her erkek karısını rahatsız eder. Sanat aşkı da bir ku
sur değildir." 

"Hayır, elbette değil; herhalde bu konuda tartışmaya
cağız; bu geniş bir konudur. Sonra insanlar o denli birbi
rine benzemez ki. Bak, sen onun için uygun olabilirdin. Ço
ğu kez Innstetten'a Effi'den daha çok uyardın. Yazık, ar
tık çok geç." 

"Fazlasıyla naziksin ama sözlerinin ilgisi yok. Herhal
de olan oldu. Şimdi o benim damadımdır; hep gençlik olay
larını ele almak da bir sonuç vermez." 

"Seni yalnızca biraz keyiflendirmek istedim." 

"Çok lütufkârsın. Ancak gereksiz. Her an uyarılma
ya hazır bir ruh durumundayım." 

"Keyfin yerinde mi?" 

"Hemen hemen yerinde diyebilirim. Sen bozma da. 
Söyle bakalım, daha ne diyeceğin var? Bir şey söylemek 
istediğini görüyorum." 

"Effi hoşuna gitti mi? Bütün olanları beğendin mi? Kı
zımız o denli garipti ki, hemen hemen bir çocuk gibiydi. 
Sonra yine çok mağrurdu, böyle bir adama karşı gerekti-

(*) Walhalla: Regensburg yakınlarında Donaustauf ta Almanya'nın 
büyük adamlarına adanmış çok güzel bir tapınak. Bu yapı, Leo von Klen-
/ı-'ııin çizdiği planlara göre 1830-1842 yıllan arasında Atina'daki Panthe-
ıınıı örnek alınarak ve mermerden yapılmış bir sanat anıtıdır. (Çev.) 
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ği biçimde hiç de alçakgönüllü davranmıyordu. Belki bu, 
kocasına beslediği duygulan henüz anlayamadığından ile
ri geliyordur. Yoksa onu pek sevmiyor mu? Eğer öyleyse 
kötü. Çünkü Innstetten bütün artamlanna karşın bu sevgi
yi kolay kolay kazanabilecek bir adam değil." 

Bayan von Briest susuyor, kaneviçedeki delikleri sa
yıyordu. Sonunda dedi ki: "Şimdi söylediğin, sofradaki 
söylevin de içinde olmak üzere, üç gündür senden işitti
ğim sözlerin en akıllıcası. Ben de bu konuda kuruntulan-
dım. Ama öyle sanıyorum ki, içimizi ferah tutabiliriz." 

"Effi sana kalbini açtı mı?" 
"Pek açtı diyemem. Onun konuşmaya, dertleşmeye 

gereksinimi var; ancak içindekilerin hepsini dökmeye ge
rek duymuyor, birçok şeyi kendi içinde saklıyor; bir yan
dan düşünce ve duygulannı belli etmeyi seviyor, bir yan
dan da içten pazarlıklı, hemen hemen kapalı davranıyor; 
kısacası duygulan çok kanşık bir kız." 

"Ben de tümüyle seninle aynı düşüncedeyim. Ama sa
na hiçbir şey söylemediyse bunu nereden biliyorsun?" 

"Yalnızca bana içini dökmediğini söyledim. Böylesi 
genel itiraflar, bütün içindekileri dökmek, onun harcı de
ğil. Söyledikleri hep düşünmeden, birdenbire içinden gel
di; sonra bu hali yine geçiverdi. Ama böyle konuşmak is
temediği, sözleri adeta yüreğinden koptuğu için, bunun 
önemli olduğunu düşündüm." 

"Bu ne zaman ve ne biçimde oldu?" 
"Tam üç hafta oluyor; küçüklü büyüklü çeşit çeşit çe

yiz eşyasıyla ilgilenerek bahçede oturuyorduk. Wilke, 
.Innstetten'dan bir mektup getirdi. Effi bunu cebine koydu; 
bir çeyrek saat sonra mektubu okumadığını kendisine 
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anımsatmak zorunda kaldım. Ancak bunun üzerine mek
tubu okudu; ama yüzünde hiçbir kımıltı olmadı. Sana iti
raf edeyim; o zaman yüreğimde bir endişe duydum, öyle 
bir endişe duydum ki, gerçeği bu gibi işlerde olanaklı ol
duğu oranda kesin olarak öğrenmek istedim." 

"Çok doğru, çok doğru." 

"Ne demek istiyorsun?" 

"Yalnızca demek istiyorum ki... Ama bunun önemi 
yok. Sen hele sözünü bitir; can kulağıyla seni dinliyorum." 

"İlk önce genel olarak mektupta ne yazdığını sordum; 
onun özyapısı dolayısıyla ciddi bir tavır takmmadan işi 
olabildiğince hafif yanından almak, hemen hemen şaka ve 
alayla ele almak istediğimden rasgele bir soru ortaya at
tım. Berlin'de ona çok fazla kur yapmış olan kuzen Bri-
est'le evlenmeyi yeğleyip yeğlemeyeceğini sordum..." 

"Eee?.." 

"O zaman Eff i'yi görmeliydin. İlk yanıtı hırçın bir gü
lüş oldu. Kuzeninin teğmen üniforması giymesine karşın 
henüz okula giden, yaşı büyük bir subay adayı gibi oldu
ğunu söyledi. Bir subay adayıyla de evlenmek şöyle dur
sun, sevişemezmiş bile. Sonra Innstetten'dan söz etti ve bir
denbire Innstetten onun için bütün erkeklik erdemlerine sa
hip oluverdi." 

"Bunu nasıl açıklıyorsun?" 

"Çok kolay. Effi, o denli uyanık, ateşli ve hemen he
men tutkulu olmasına karşın ya da belki de öyle olduğu 
için, aslında aşka, daha doğrusu aşk adı verilmeye hakkıy
la değer bir duyguya uygun insanlardan değil. Gerçi aşk
tan ateşli biçimde ve inançlı bir dille söz ediyor; ancak bu 
yalnızca, aşkın en yüce, en güzel, en zevkli duygulardan 

_ 
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biri olduğunu herhangi bir yerde okuduğu içindir. Belki de 
bunu duyarlı birinden, örneğin Hulda'dan duymuştur da 
duyduğunu yineliyordur. Ama kendisi aşkı fazla duyum-
samaz. Tanrı esirgesin, bir gün bu duygunun onun başına 
da gelmesi olası; ancak henüz böyle bir şey yok." 

"Peki şimdi ne var? Şimdiki isteği nedir?" 

"Benim düşünceme ve onun kendi kanısına göre iki 
isteği var: Eğlence düşkünlüğü, servet ve gösteriş hırsı." 

"Bu geçebilir. Şimdi içim rahatladı." 

"Benim içim rahat değil. Innstetten 'hırslı demek is
temem; çünkü hırslı değildir, hırslı olmayacak kadar dü
zeyi yüksektir'; ama o bir meslek adamıdır; bu da Effi'nin 
isteklerini karşılayacaktır." 

"İyi ya! Gerekli olan da bu!" 
"Evet bu iyi! Ama gerekenin ancak yarısı. Kızımızın 

servet ve gösteriş isteği karşılanacak; ama acaba oyuna ve 
maceraya olan eğilimi de doyurulacak mı? Kuşkuluyum. 
Her saat Effi'yi oyalama, onun keyfini yerine getirme, taş
kın zekâlı, ince ruhlu bir gencin amansız düşmanı olan can 
sıkıntısını yenecek her türlü çareyi bulma konusunda Inns-
tetten yaya kalacaktır. Effi'yi ruhsal bir yalnızlık içinde bı
rakmaz; bunun için fazlasıyla akıllı bir dünya adamıdır. A-
ma onu pek eğlendiremeyecektir. En kötüsü de, bu duru
mu nasıl düzeltmek gerekir diye düşünmeyecektir bile. Bu 
bir süre fazla zarar vermeden böyle sürüp gider; ama so
nunda Effi durumu fark edecek ve incinecektir. Sonra ne 
olacağını bilemem. Çünkü Effi çok yumuşak ve uysal ol
makla birlikte onun hırçın bir yanı da vardır; işi çok ileri
ye götürebilir." • 

Bu sırada Wilke salondan gelerek her şeyi saydığını 
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ve hepsini tamam bulduğunu haber verdi; yalnızca ince şa

rap bardaklarından birisi kırılmıştı; ancak bu, düğünde şe

refe kadeh kaldırılırken, Bayan Hulda Teğmen Nienkerten 

ile bardağını fazla sert tokuşturduğu için olmuştu. 

"Elbette olur; Hulda öteden beri hep ayakta uyur. El

bette, mürver ağacının altında yine uyanmış değildir. Ap

tal bir kız; Nienkerken'in ona gösterdiği ilgiyi bir türlü an

layamıyorum." 

"Bense tümüyle anlıyorum." 

"Nienkerten herhalde Hulda ile evlenemez." 

"Hayır." 

"Öyleyse?" 

"Bu geniş bir konu, Luise." 
* * * 

Bunlar düğünün ertesi günü oluyordu. Üç gün sonra, 
Münih'ten karmakarışık yazılı küçük bir kart geldi; adlar 
yalnızca iki harfle gösterilmişti. 

"Sevgili anneciğim! Bugün öğleden önce resim mü
zesini görmeye gittik. Geert, bunun karşısındaki müzeye de 
gitmek istiyordu; o müzenin adını doğru yazacağımdan 
kuşku duyduğum ve sormak da istemediğim için burada bil-
dirmiyorum. Innstetten bana karşı bir melek gibi iyi dav
ranıyor, her şeyi açıklıyor. Genellikle hepsi çok güzel, a-
ma yorucu. Herhalde İtalya da ziyaretlerimiz biraz daha 
gevşer de bu durum düzelir. Burada 'Dört Mevsim' Ote
li nde kalıyoruz; bundan dolayı Innstetten: "Dışarda güz 
var; ama ben seninle ilkyazı yaşıyorum " dedi. Bu sözü çok 
incelikli ve anlamlı buldum. Çok dikkatli bir adam. Özel
likle de o bir şey söyler ya da açıklarken, benim de kuşku-

63 



suz dikkatli olmam gerekiyor. Zaten her şeyi öyle iyi bili
yor ki, hiçbir zaman bir ansiklopediyi karıştırmaya gerek 
duymuyor. Sizden, özellikle de annemden çok büyük bir 
hoşnutlukla söz ediyor. Hulda 'yı biraz yapmacıklı buluyor; 
ancak yaşlı Niemeyer den çok hoşlanmış. Çok heyecanlı a-
ma biraz da yorgun Ejfinizden kucak dolusu selamlar." 

Innsbruck'tan (*), Verona'dan (**), Vicenza'dan 

(***), Padova'dan (****) buna benzer kartlar artık her gün 

geliyor, her biri: "Bugün öğleden önce buranın ünlü resim 

galerisini ziyaret ettik" diye başlıyordu ya da ziyaret ettik

leri yer bir galeri değilse, ya bir eski zaman tiyatrosu ya da 

adı "Santa Maria"lı herhangi bir kiliseydi. Padova'dan kart

la birlikte bir de gerçek mektup geldi. 

"Dün Vicenza'daydık, Palladio için Vicenza'yı gör
mek gerek. Geert bana bütün çağdaş yapıtların köklerini 
buradan aldığını söyledi. Elbette bu yapıtlar yalnızca mi
mariyle ilgili. Bugün geldiğimiz Padova'da Geert otelin 
arabasında birkaç kez kendi kendine: "O Padova'da yatı
yor" (*****) dedi ve bu sözü daha hiç işitmediğimi ben-

(*) Innsbruck: Tuna'nınkolu Inn üzerinde bulunan bir Avusturya ken
ti. Tirol'un merkezidir. (Çev.) 

(**) Vcrona: Kuzey İtalya'da, Adigc ırmağının kıyısında bir kcnl. Ta
rihi yapıları ve saraylarıyla ünlüdür. (Çev.) 

(***) Viccnza: İtalya'nın güney doğusundabir kent. Viccnza'da çok 
güzel kiliseler ve saraylar vardır. (Çev.) 

(****) Padova: Vencdik'in batısında bir İtalyan kenti. Üniversitesi, 
zengin sarayları vardır. Latin tarihçi Tilus Livius(M.Ö. 59-MS. 19) ve İtal
yan ressamı Mantegna bu kentte doğmuşlardır. (Çev.) 

(»»***) Padova'da azizlerden Antonius (San Antonio 1195-1231) yat
maktadır. Antonius sağlığında özellikle Kuzey İtalya'da, Güney Fransa'da, 
Afrika'da günahların kefareti ve günah çıkartılması hakkında verdiği vaaz
larla ün kazanmıştır. Kaybolan eşyaların bulunması, evlenme işleri, vb. için 
kendisine inananlar adak adarlar. Innstetten, Effi'nin onu tanımamasını bir 
artam sayıyor. 
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den öğrenince, şaşırdı. Ancak sonunda bu konuda bir şey 

bilmememin çok iyi ve ayrıca da bir artam olduğunu söy

ledi. Çoğu zaman çok insaflı. Özellikle de bana karşı me

lek kadar iyi davranıyor; hiç kibir göstermiyor; kesinlikle 

yaşlı değil. Hatta benim ayaklarım çekiliyor; güzel yapıt

ları aramak, tablolar önünde uzun süre durmak beni yoru

yor. Ama ne yapalım? Böyle olması gerekiyor. Venedik'e 

gideceğimize çok seviniyorum. Orada beş gün, belki de bü

tün bir hafta kalacağız. Geert bana şimdiden San Marco 

Alam'ndaki güvercinleri anlattı; külahlar içinde nohut alı

nır, o güzel hayvanlara yedirilirmiş. Dediğine göre 'Hul-

da tipinde' güzel sarışın kızlarla bu görünümü gösteren re

simler varmış. Geert bunu söylerken Jahnke'nin kızları da 

aklıma geldi. Sizinle birlikte avlumuzda bir araba okunun 

üstüne oturup b i z i m güvercinlere yem atabilmek için 

dünyayı verirdim. Ama şişman kursaklı güvercinimi sakın 

kesmeyin, onu yeniden görmek isterim. Ah! Burası o den

li güzel ki... Herhalde dünyada en güzel yer burası olma

lı. Mutlu ama biraz yorgun Effiniz." 

Bayan von Briest mektubu kocasına okuyunca: 

"Zavallı çocuk. Bizi göreceği gelmiş" dedi. 

Briest: "Evet, bizi göreceği gelmiş" diye yanıt verdi. 

Şu lanet olası yolculuk..." 

"Şimdi ne diye böyle söylüyorsun? Bu yolculuğa pe

kâlâ engel olabilirdin. Ama arkadan bilgiçlik yapmak se

nin huyundur zaten hep. Bir kez kuş uçtuktan soma kafe

sin kapısını kapamak ne işe yarar?" 

"Ah, Luise! Bana böyle serzenişlerde bulunma, rica 

ederim. Effi bizim çocuğumuz; ancak üç ekimden bu ya

na Barones Instetten olmuştur. Onun kocası, sayın dama-
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dımız bir balayı yolculuğu yapmak ve bu sırada da her re

sim galerisinin katoluğunu yeniden düzenlemek isterse, 

buna engel olamam. Evlenmek diye işte buna derler." 

"Demek şimdi bunu kabul ediyorsun. Kadının baskı 

altında bulunduğunu söylediğim zaman bana hep karşı çık

mıştın." 

"Evet, Luise, karşı çıktım. Ama şimdi neye yarar? Bu 

gerçekten çok geniş bir konu." 
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ALTINCI BÖLÜM 

Kasım ortasında -Capri (*) ve Sorrento'ya (**) değin 
gelmişlerdi- Innstetten'ın izni sona erdi. Günü gününe işi
nin başında bulunmak onun özyapısı ve huyu gereğiydi. 
Bu nedenle on dört kasım günü sabahleyin ekspresle Ber
lin'e geldiler: Kuzen Briest onu ve Effi'yi karşılayarak 
Stettin (***) treninin kalkmasına değin kalan iki saatten 
Devlet Panoramik Tablolar Sergisi'ni ziyaret etmek için ya
rarlanılmasını ve bu ziyaretten sonra kahvaltı biçiminde kü
çük bir yemek yemelerini önerdi. Her iki öneri teşekkürle 
kabul edildi. Öğleyin yeniden gara dönmüşlerdi. Görenek 
olan ve neyse ki hiçbir zaman ciddi olarak söylenmeyen 
"bize de buyurun" tekerlemesi gerek Effi, gerekse Inns-
letten tarafından yinelendikten sonra içtenlikle el sıkışa-

(*) Capri: Tiren denizinde, Napoli körfezinde bir italyan adası. İklimi 
çok yumuşaktır. Roma İmparatoru Tiberius, ömrünün son yıllarını bu ada-
ıla geçirmiş ve tam bir zevk yaşamı sürmüştür. (Çev.) 

(**) Sorrento: Napoli körfezinde bir İtalyan kenti. Görünümlerinin gü
zelliğiyle ünlüdür. (Çev.) 

(***) Oder ırmağı üzerinde ve Baltık denizi kıyısında Almanya'nın 
önemli bir kenti ve ayrıca Pomeranya'nm merkezi. Stettin, Ortaçağda ünlü 
Hansa Birliği'ne katılmıştır. 1648 yılında isveçlilerin eline geçmiş, 172()'dc 
l'rıısyalılar tarafından alınmıştır. (Çev.) 
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rak kuzene hoşça kal dendi. Tren kalktığı zaman da Effi 
hâlâ kompartımandan el sallıyordu. Sonra rahatça köşeye 
çekildi, gözlerini kapadı; ancak ara sıra yeniden doğrulu
yor, Innstetten'a elini uzatıyordu. 

Bu yolculuk çok hoş geçiyordu; tren tam zamanında 
Klein-Tantow garına geldi. Buradan iki mil daha ötede 
olan Kessin'e bir şose gidiyordu. Yazın, özellikle de ban
yo mevsiminde, şose yerine su yolu yeğlenir, Kessin'in 
adını borçlu olduğu küçük Kessine ırmağından yandan 
çarklı eski bir vapurla gidilirdi; ancak yolcusuz bir saatte 
adından esinlenilerek yanması uzun süredir dilenen "Phé
nix" (*) omnibüsü, 1 Ekimde düzenli seferlerine başlardı. 
Onun için de Innstetten, arabacısı Kruse'ye daha Stet-
tin'den: "Saat beşte Klein-Tantow garında bulunacağız. 
Hava iyi olursa, açık arabayla gel" diye telgraf çekmişti. 

Hava güzeldi; Kruse açık arabayla istasyonda bekli
yordu. Bir kibar tabaka arabacısına yakışır bir duruşla ge
lenleri selamladı. 

"Ee, Kruse! Her şey yolunda mı?" 

"Evet, efendim." 
"Öyleyse, haydi sen arabaya bin, Effi." 

Effi arabaya binip istasyon hamallarından biri de kü
çük bir valizi önde arabacının yanma yerleştirirken, Inns
tetten kalan bagajı sonradan omnibüsle göndermeleri için 
buyruk veriyordu. Sonra hemen o da yerine oturdu ve halk
tan bir adam tavrı takınarak çevrede bulunanların birisin
den ateş rica etti; Kruse'ye: "Haydi artık çek, Kruse" diye 

(*) Phénix (Almancası: Phönix; Yunancası: Phoinix): Eski Mısırlıla
rın kutsal söylence kuşu. Bu kuş, belirli bir süre yaşadıktan sonra kendi ken
dini yakar ve kendi küllerinden gençleşmiş olarak yeniden doğarmış. (Çev.) 
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seslendi. Geçitte birçok hat halinde uzanan rayları çapraz
lama aşarak tren yolundan indiler, sonra hemen şosenin üs
tünde bulunan "Prens Bismarck Oteli" adlı otelin önünden 
geçtiler. Tam burada yol ikiye ayrılıyor, sağdan Kessin'e, 
soldan da Varzin'e (*) gidiyordu. Otelin önünde, sırtında 
kürk, başında bir kalpak, orta boylu, geniş omuzlu bir adam 
duruyordu. Sayın kaymakam geçerken, adam kalpağını 
büyük bir saygıyla çıkarttı. 

Gördüğü her şeyle çok fazla ilgilenen ve bunun için 
de çok neşeli olan Effi: "Bu da kim?" diye sordu. "Tıpkı 
Polonyalı bir tımar sahibine benziyor; ama şunu da itiraf 
edeyim ki, daha ömrümde Polonyalı tımar sahibi de gör
müş değilim." 

"Hiç zararı yok, Effi. Buna karşın tam üstüne bastın. 
0 gerçekten Polonyalı bir tımar sahibine benzer ve öyle bir 
şeydir de. Golchowski adında yarı Polonyalı bir adamdır. 
Imrada seçim ya da av olursa hemen işe girişir. Aslında hiç 
güvenilir olmayan ve hiç de güven duymadığım bir kim
sedir; herhalde kötü bir geçmişi var. Ancak sadık bir adam 
rolü oynar, Varzin'deki büyükler buradan geçtikleri zaman 
adeta arabanın altına kendini atacak gibidir. Prensin de 
(**) ondan hoşlanmadığını biliyorum. Ama neye yarar? 

(*) Pomeranya'da, Köslin'in doğusunda bir bucak. Bismarck'ın Var-
/in'de yurtluğu vardı. Karısı Johanna von Puttkamer 1894 yılında orada öl
müştür. (Çev.) 

(**) Prens Otto von Bismarck (1815-1898): Almanyamn büyük dev-
Icl adamı. Petersburg'da ve Paris'te büyükelçilik görevinde bulunmuş, 1862 
y 11 nida Prusya başbakanı olmuştur. 1864 yılında Prusya'yı Danimarka ile sa
vaşa sokarak Schleswig ve Holstein'ın alınmasını sağlamış, 1866 yılında 
Avusturyalılara karşı kazanılan Sadowa Zaferi'yle ülkesinin saygınlığını 
yükseltmiştir. Fransızlarla yapılan 1870-1871 Savaşı'nın büyük bir yengiy
le bitmesi üzerine de İmparator Birinci Wilhelm'le Alman İmparatorluğunu 
kın muş, başbakan ve dışişleri bakanı olarak Almanya'ya en parlak dönem-
lıiıııi yaşatmıştır. (Çev.) 
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Onunla bozuşmak işimize gelmez; çünkü kendisine gerek
sinimimiz var. Bütün bu bölge onun elindedir ve seçim nu
maralarından herkesten daha iyi anlar; aynı zamanda var
lıklı olduğunu da söylerler. Yüksek faizle borç para verir; 
diğer Polonyalılar bunu yapmaz; genellikle kendileri borç 
ahr." 

"Ama iyi bir adam gibi görünüyor." 
"Evet, öyledir; iyi görünür. Burada çoğunluk iyi gö

rünür. Güzel türden insanlar. Ama onlar hakkında söyle
nebilecek en iyi söz de budur. Sizin Marklılar daha göste
rişsizdir; suratsız görünürler. Daha az saygılı, daha doğru
su saygısız dururlar. Ancak onların evet dedikleri evet, ha
yır dedikleri hayırdır. İnsan onlara güvenebilir. Burada hiç 
kimse güvenilir değildir." 

"Bana bunu niçin söylüyorsun? Şimdi ben burada on
larla yaşamak zorundayım." 

"Sen onlarla yaşamak zorunda değilsin; onları fazla 
görmeyeceksin. Çünkü burada kentle köyler birbirinden 
çok ayrıdır. Sen yalnızca kentlilerimizi, iyi insanlar olan 
Kessinlilerimizi tanıyacaksın." 

"İyi insanlar olan Kessinlilerimiz. Alay mı ediyorsun, 
yoksa gerçekten o denli iyi midirler?" 

"Onların gerçekten iyi olduklarını pek ileri sürmek is
temem; ancak ötekilerden başkadırlar; köy halkına benze
yen hiçbir yanları yoktur." 

"Bu nasıl böyle oluyor?" 
"Çünkü onlar, soy lan ve kurdukları ilişkiler bakımın

dan tümüyle başka insanlardır. Burada köylerin içinde bu
lacakların "Kassublar" adı verilen halktır; Kassublardan 
söz edildiğini belki de işitmişsindir. Bunlar bin yıldan ve 
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olasılıkla daha da fazla bir zamandan bu yana burada otur

maktadırlar. Küçük kıyı ve ticaret kentlerinde oturan bü

tün halksa uzaklardan gelip oralara yerleşmiş kimselerdir; 

Kassublarm bölgesiyle pek az ilgilenirler; çünkü orasıyla 

ilişkileri azdır. Tümüyle başka yönler için elverişlidirler. 

Onların elverişli oldukları yerler, ticaret yaptıkları bölge

lerdir ve bütün dünyayla ticaret yapıp ilişki kurduklann-

dan, aralarında dünyanın her köşesinden insanlar bulabi

lirsin. Bizim güzel Kessinimiz aslında küçük bir yuva ol

masına karşın orada da durum aynıdır." 

"Ne güzel, Geert! Kessin'den hep yuva diye söz edi

yorsun ve eğer abartmadmsa, orada tümüyle yeni bir dün

ya bulacağım demektir. Hep görülmedik, garip şeyler ol

duğunu söylemek istiyorsun, değil mi?" 

Geert bu sözü başıyla onayladı. 

"Tümüyle yeni bir dünya diyorum; belki bir zenci, bir 

Türk, ya da hatta, belki bir Çinli bile vardır." 

"Bir Çinli de vardır. Ne iyi bir kestirim! Gerçekten bir 

Çinlinin bulunması da olasıdır; ancak ne olursa olsun bir 

tane vardı; şimdi öldü, kilisenin tam yanında parmaklık

larla çevrili küçük bir parça toprakta gömülüdür. Korkak 

değilsen eğer, bir fırsatını bulduğumuzda sana onun me

zarını gösteririm; kum tepecikleri arasındadır. Çevrede 

yalnızca kum çalıları bulunur; arasıra da birkaç karabaş 

otuna rastlanır; orada deniz, her zaman işitilir. Çok güzel 

ve insana ürperti veren bir yerdir." 

"Demek insana ürperti veren bir yer... Bu konuda da

ha çok şeyler öğrenmek isterdim. Ama öğrenmeyeyim, da

ha iyi. Sonra hep hayaletler, korkulu düşler görürüm. Ba-

71 



ri bu gece iyi uyusam; yatağıma doğru bir Çinlinin geldi

ğini görmek istemem." 

"Gelmeyecektir de." 

"Gelmeyecektir de. Bak, sözün kulağa ne garip ge

liyor: Sanki gelebilirmiş gibi. Bana Kessin'i merak edi

lecek bir yer olarak göstermek istiyorsun; ama bunda bi

raz ileri gidiyorsun. Kessin'de böyle yabancı insanlar çok 

mudur?" 

"Pek çok. Bütün kasaba halkı böyle yabancılardan, 

ana-babası ya da dedeleri henüz tümüyle başka yerlerde 

bulunan insanlardan oluşur." 

"Çok ilgiçekici bir şey. Kuzum, bundan bana daha 

fazla söz et. Ama anlatacakların yine insanı korkutacak 

şeyler olmasın. Bence bir Çinlinin hep insanı ürpertecek 

bir yanı vardır." 

Geert: "Evet, vardır" diye güldü. "Ama öteki halk, 

Tann'ya şükür, tümüyle başka türlüdür; son derece terbi

yeli, görgülü, nasıl davranılacağını bilen insanlardır; bel

ki biraz fazla tüccar kafalıdırlar, kendi çıkarlarını biraz 

fazla düşünürler, insanı kuşkuya düşüren fiyatlarla alışve

rişe her zaman hazırdırlar. Evet, onlara karşı dikkatli ol

mak gerekir. Ancak başka yönlerden zararsızdırlar. Bunu 

senin de anlayabilmen için sana küçük bir örnek vermek, 

bir tür sicil defteri ya da kişiler listesi düzenlemek isterim." 

"Evet, Geert, bunu yapman çok iyi olur." 

"Örneğin bizim evden elli adımdan daha az bir uzak

lıkta, hatta bahçelerimizin bitişik olacağı kadar bize yakın, 

makina ve liman tarağı ustası Macpherson oturur; gerçek 

bir Iskoçyalı ve dağlıdır." 

"Hâlâ iskoç giysisi mi giyiyor?" 
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"Hayır, Tann'ya şükür artık giymiyor. Tanrı'ya şükür 

diyorum; çünkü o ne kendi ayarındaki memleketlilerinin, 

ne de Walter Scott'un (*) gurur duyabileceği, her yanı bu

ruşmuş, büzülmüş bir adamcağızdır. Soma, bu Macpher-

son'un oturduğu evde Beza adlı, aslında, yalnızca berber 

olan yaşlı bir cerrah da vardır; ünlü General de Meza gibi 

o da Lizbonludur. Meza, Beza... İkisinin de aynı ülkeden 

olduğunu anlıyorsun, ya! Irmağın yukarısına doğru rıhtım

da Stedingk adında bir kuyumcumuz vardır; isveçli eski 

bir ailedendir; sanırım bu adı taşıyan kontlar ve daha bü

yük adamlar bile varmış. Şimdilik bunu bırakalım da iyi 

bir adam olan yaşlı Doktor Hannemann'a geçelim. O, el

bette, bir Danimarkalıdır; uzun süre izlanda'da bulunmuş 

ve Hekla (**) ya da Krabla yanardağının son patlaması üze

rine küçük bir kitap bile yazmıştır." 

"Bütün bunlar olağanüstü, Geert, Hiç bitirilemeyecek 

altı roman gibi. insan onları ilk önce sıradan insanlar sa

nıyor; ama aslında hepsi de çok ilginç. Kessin bir kıyı ken

ti olduğuna göre burada yalnızca cerrah, berber ya da bu

na benzer insanların dışında da birileri vardır herhalde. 

Burada kaptanlar ve bir Uçan Hollandalı da (***) olmalı, 

yada..." 

(*) Walter Scott (1771-1832): lskoçyalı romancı. Edinburg'da doğ
muştur. Tarihi romanlanyla tanınır. Bunların en ünlüleri şunlardır: Waver-
ley, İvanhoe, Edinburg Tutukevi, Quentin Durward, Lammermoor 'un Nişan
lısı, Antikacı, vb. (Çev.) 

(**) Hekla: İzlanda adasının güney batısında bir yanardağ. Yüksekli
ği 1557 metredir. (Çev.) 

(***) Uçan Hollandalı: Bir denizci söylencesine göre durmadan de
nizde dolaşmaya mahkûm Hollandalı bir gemici. Wagner'in bu adı taşıyan 
bir operası vardır. (Çev.) 
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"Doğru, haklısın. Siyah bayraklılarla korsanlık etmiş 

bir kaptanımız bile var." 

"Bunu hiç işitmedim. Siyah bayraklılar da kim?" 

"Siyah bayraklılar, uzakta, Tonkin'de (*) ve Pasifik'te 

yaşayan insanlardır... Ama bizim kaptan da insanlar arası

na döndüğünden bu yana görgülü, nasıl davranacağını çok 

iyi bilen bir kimse olmuştur; hoşsohbet bir adamdır." 

"Olsun, ben yine de ondan korkarım." 

"Asla korkmana gerek yok. Hatta ben köylerde ya da 

prensin çayında olduğum zaman bile... Çünkü evimizdeki 

insanlardan başka bir de Rollomuz var..." 

"Rollomu?" 

"Evet, Rollo. Herhalde Niemeyer'in ya da Jahnke'nin 

evinde böyle bir ad işittiğini anımsarsın; büyük olasılıkla 

aklına Normandiyalı bir dük gelir. Bizimkinde de zaten bir 

dük havası vardır. Ama o yalnızca bir Ternöv köpeğidir; 

beni seven ve seni de sevecek olan çok güzel bir hayvan... 

Seni de sevecektir; çünkü insandan anlar. Senin çevrende 

olduğu sürece güvendesin demektir; ölü ya da diri, kimse 

yanma yaklaşamaz. Ama bunu bırak da şu karşıdaki aya 

bak. Çok güzel, değil mi?" 

Sessiz bir halde dalarak her sözcüğü yarı korku, yan 

merakla dinlemiş olan Effi doğruldu; beyaz ama çabucak 

dağılan, küçük bulutların altındaki ayın biraz önce doğdu

ğu sağ tarafa baktı. Bakır renkli ay koca bir yuvarlak ola

rak, küçük bir kızılağaç korusunun arkasında duruyor, Kes-

sine ırmağının burada oluşturduğu geniş su yüzeyine ışı-

(*) Torıkin: Vietnam'ın kuzey kesiminin eski adı. Merkezi Hanoi 
bugün Vietnam'ın başkentidir. (Çev.) 
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ğını sallıyordu. Ya da belki de bu su, şimdiden denizin pa
yının olduğu bir koydu. 

Effi sersemlemiş gibiydi. "Evet, hakkın var, Geert, ne 
kadar güzel! Ama aynı zamanda insanı yadırgatan bir gö
rünüşü de var. İtalya'da hiç böyle bir etki altında kalma
mıştım; Mestre'den (*) Venedik'e geçerken bile. Orada da 
su, bataklık ve ayışığı vardı; köprü yıkılacak sanmıştım. 
Ama orası böyle çevreden hayaletler çıkacakmış gibi de
ğildi. Acaba bu neden? Kuzeyde olduğumuz için mi?" 

Innstetten gülüyordu. "Burada Hohen-Cremmen'den 
on beş mil kuzeydeyiz; ilk beyaz ayının karşımıza çıkma
sı için daha çok beklemen gerek. Herhalde, uzun süren yol
culuğumuz, bunun üstüne panoramik resimler sergisi ve 
Çinlinin öyküsü seni sinirlendirdi." 

"Bana Çinlinin öyküsünü anlatmadın ki..." 

"Hayır, yalnızca biraz önce sözünü ettim. Ama her 
Çinli kendi başına bir öyküdür..." 

Effi: "Evet" diyerek güldü. 

"Herhalde artık ürpertin geçmiştir. Şu önündeki ışık
lı küçük yapıyı görüyor musun? Orası bir demirhanedir. 
Yol orada kıvrılır. Biz dönemeci döner dönmez, Kessin'in 
kilise kulesini, daha doğrusu her iki kuleyi birden görür
sün..." 

"Demek Kessin'de iki kule var?" 
"Evet, Kessin büyüyor. Şimdi orada bir Katolik kili

sesi de yapıldı." 
* * * 

(*) Venedik'in bir dış mahallesi. Bir demiryolu kavşağı olan Mestre, 
ipek sanayisiyle ünlüdür. (Çev.) 
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Yarım saat sonra araba, kentin tam olarak karşıki 
ucunda bulunan kaymakam evinin önünde duruyordu; bu, 
tahta bölmeli, basit, biraz modası geçmiş bir evdi. Yapının 
önyüzü, deniz banyolarına giden ana caddeye bakıyor, ça
tısından da kasabayla kumsal arasındaki koru görülüyor
du. Bu eski moda ev, asıl kaymakamlık yapısı değil, Inns-
tetten'ın özel konutuydu. Kaymakamlık, karşıda, sokağın 
öbür yanındaydı. 

Kruse'nin üç kez kırbacı şaklatarak geldiklerini ha
ber vermesine gerek kalmadı; uzun zamandır kapı ve pen
cerelerden onların yolunu gözlüyorlardı. Daha araba yapı
nın önüne gelmeden bütün ev halkı, kaldırımın bütün ge
nişliğini kaplayan eşik taşında toplanmış bulunuyordu; en 
önde Rollo vardı; araba durur durmaz, çevresinde dönme
ye başladı. Innstetten ilk önce genç karısının arabadan in
mesine yardımcı oldu; sonra da ona kolunu verip uşak ve 
hizmetçileri güler yüzle selamlayarak yürüdü. Uşak ve hiz
metçiler, görkemli, eski duvar dolaplanyla çevrili korido
ra giren yeni evlilerin arkasından ilerliyorlardı. Neredey
se sarı saçları üzerindeki zarif bonesi kadar topluluğu da 
kendisine yakışan ama artık pek de genç olmayan sevim
li orta hizmetçisi, sayın bayanın manşonunu ve mantosu
nu çıkarmasına yardım etti; sonra, içi kürklü lastik çizme
sini de çıkartmak için eğilmişti; ancak daha bunu yapama
dan Innstetten Effi'ye dedi ki: "Sana bütün ev halkını he
men tanıştırsam iyi olacak. Yalnızca kendini göstermek
ten pek hoşlanmayan Bayan Kruse'nin dışında... Herhal
de yine yanından aynlamadığı kara tavuğuyla birliktedir." 
Herkes gülümsedi. "Ama şimdi Bayan Kruse'yi bir yana 
bırakalım... Bu benim yaşlı Friedrich' im, daha ben üniver-
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siteye giderken de bizle birlikteydi... Ne iyi zamanlardı on
lar değil mi, Friedrich?.. Bu da Johanna; Pasevvalk (*.) böl
gesinden olanları da Marklı (**) sayarsan senin memleket
lin demektir. Şu gördüğün de, kendisine sabah akşam mi
demizin sağlık ve rahatını emanet ettiğimiz Christel'dir. O-
nun yemek pişirmekte usta olduğuna sana güvence vere
bilirim. İşte bu da Rollo. Ee, Rollo! Nasılsın bakalım?" 

Rollo, herhalde bu özel seslenişi bekliyormuş ki, adını 
işitir işitmez sevincinden havlayarak arka ayaklarının üstün
de kalktı, ön ayaklarını da efendisinin omuzlarına koydu. 

"Tamam, Rollo, oldu. Bak, işte hanımın; ona senden 
söz ettim, senin güzel bir hayvan olduğunu, onu koruya
cağını söyledim." Rollo şimdi yere inmişti; Innstetten'ın 
önüne oturdu; aynı zamanda merakla genç kadına bakıyor
du. Effi elini uzatınca, köpek bu ele yüzünü sürerek yal
taklandı. 

Bu tanıştırma sahnesi sırasında Effi çevresine bakmak 
için zaman bulmuştu. Gördüğü her şeyden büyülenmiş gi
biydi; aynı zamanda ışıkların çokluğundan gözleri kamaş-
mıştı. Koridorun ön tarafında dört beş duvar şamdanı var
dı; yalnızca tenekeden olan şamdanlar fazlasıyla ilkeldi. 
Ancak teneke, parlaklığı ve aydınlığı artırıyordu. Nieme-

(*) Pasewalk: Pomeranya'da Stettin iline bağlı bir kent. Bıçkıhanele
ri, makina fabrikaları, sucuk işlikleri olan Pasewalk' in Meryem Kilisesi vc 
belediye yapısı ünlüdür. Kentte birçok eski yapı bulunur. Pasewalk, 1648 yı
lında İsveçlilerin eline geçmiş, 1720'de Prusyalılar tarafından alınmıştır. 
(Çev.) 

(**) Mark Brandenburg: Prusya ili, merkezi Frankfurt an der Oder'dir. 
Mark Brandenburg, Spree ve Havel bölgelerinin başlıca bölümlerini kapsar. 
Prignitz, Uckermark, Neumark, Mittelmark, Niederlausitz, vb. bu ildedir. Pa
sewalk, Pomeranya'da Uckermarck sınırındadır. (Çev.) 
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yer'in düğün armağanı olan kırmızı tülle örtülü iki büyük 
lamba, iki meşe dolabın arasına konan devirme kanatlı bir 
masa üzerinde duruyordu; bunun önünde küçük ocağı şim
diden yakılmış bir semaver vardı. Ne var ki bütün bunlar
dan tümüyle başka ve kısmen çok garip şeyler de görülü
yordu. Koridor tavanını enine olarak üç kısma ayıran üç 
kiriş uzanıyordu; en öndeki kirişte bütün yelkenler', açıl
mış, arka güvertesi yüksek ve top lumbuzlan olan bir ge
mi asılıydı; daha ötedeyse çok büyük bir balık havada yü
züyor gibiydi. Effi, dokundu; balık, yavaş yavaş iki yana 
sallanarak kıpırdamaya başladı. 

Effi: "Bu ne, Geert?" diye sordu. 

"Bir köpek balığı." 

"Ya arkada, bir tütüncü dükkânının önünde asılı bü
yük bir puro gibi duran şey ne?" 

"O da genç bir timsah... Ama bütün bunları yarın da
ha iyi ve daha belirgin bir biçimde görebilirsin; şimdi gel 
de bir fincan çay içelim. Çünkü mantona ve dizlerimizde-
ki örtülere karşın herhalde üşümüşsündür. Ne de olsa dı
şarısı duyumsanır derecede soğuktu." Innstetten, Effi'ye 
kolunu verdi; kızların ikisi de çekilip gitmişti; yalnızca 
Friedrich'le Rollo arkadan geliyordu. Soldan, kaymakamın 
oturma ve çalışma odasına girdiler. Effi burada da, kori
dorda olduğu gibi şaşkınlığa düşmüştü; ancak bu konuda 
bir söz söyleyemeden, Innstetten bir kapıyı çekip açtı. Bu 
kapının arkasında, avluya ve bahçeye bakan ikinci bir bü
yük oda vardı, "işte, Effi, bu senin odan. Friedrich'le Jo-
hanna, verdiğim buyruğa göre burayı ellerinden geldiğin
ce düzenlemişler. Hiç de kötü bulmadım; senin de hoşuna 
giderse benim için ne mutlu!" 
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Effi kolunu kocasının kolundan ayırdı; ayaklarının 
ucuna basıp kendisini yükselterek onu içten gelen bir is
tekle öptü. 

"Benim gibi zavallı, küçük bir insanı ne kadar da çok 
şımartıyorsun! Bu piyano, bu halı... Hem sanırım bu bir 
Türk halısı. Ya şu balık kavanozu... Bir de büyük çiçeklik 
var. Nereye baksam, beni şımartacak bir özen..." 

"Evet, Efficiğim, buna razı olmak zorundasın; insan 
bunun için genç, güzel ve sevimlidir. Tanrı bilir nereden, 
herhalde Kessinliler de senin böyle olduğunu öğrenmiş 
olacaklar. Çünkü bu çiçeklikten benim de haberim yoktu. 
Friedrich, çiçeklik nereden geldi?" 

"Eczacı Gieshübler gönderdi efendim... Yanında bir 
de kart var." 

Innstetten: "Ha... Gieshübler, Alonzo Gieshübler" de
di ve üzerindeki küçük adı insana biraz yabancı gelen kar
tı, oldukça neşeli bir tavırda gülerek Effi'ye uzattı. "Gies
hübler... Sana ondan söz etmeyi unuttum. Sırası gelmişken 
söyleyeyim: Gieshübler'in bir de doktorluk sanı vardır; 
ancak kendisine doktor diye seslenilmesinden hiç hoşlan
maz. Onun düşüncesine göre, kendisine doktor denmesi 
gerçek doktorları kızdırırmış. Herhalde hakkı var. Gieshüb-
ler'i sen de tanıyacaksın, hem de yakında; burada o bizim 
en iyi numaramızdır. Nükteci, özgün ve her şeyden önce 
insan ruhlu bir adamdır; yaşamda asıl aranan da zaten hep 
budur. Ama artık bunların hepsini bir yana bırakalım da 
oturup çayımızı içelim. Nerede olsun? Burada, senin odan
da mı, yoksa içeride, benimkinde mi? Nasılsa başka yeri
miz yok. Kulübem dar ve küçük." 

Effi, fazla düşünmeden küçük bir köşe sedirine otur-
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du. "Bugün bende kalalım, sen benim konuğum ol. Ya da 
daha iyisi şöyle yapalım: Çayı düzenli olarak bende içe
riz, kahvaltıyı da senin odanda yaparız; böylece ikimizin 
de hatırı kalmaz. Merak ediyorum, bakalım neresi daha çok 
hoşuma gidecek." 

"Zamanına göre değişir; bu bir sabah ve akşam so
runu." 

"Kuşkusuz. Ama bu sorun karşımıza nasıl çıkacak ya 
da daha doğrusu biz bu sorunu nasıl karşılayacağız, işte 
merak ettiğim nokta bu." -

Effi gülüyordu; kocasına sokuldu, elini öpmek istedi. , 
"Hayır, Effi, Tanrı aşkına böyle yapma. Kendisine 

saygı gösterilen bir adam olmak istemem; Kessinliler için 
öyleyim. Ama senin için..." 

"Benim için ne?" 
"Bırak, canım. Bunu sana söylemekten sakınırım." 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Ertesi sabah Effi uyandığı zaman ortalık çoktan ay

dınlanmıştı. Kendini toplamakta güçlük çekiyordu. Nere

deydi? Sahi, Kessin'de, kaymakam von Innstetten'm evin

deydi; üstelik onun karısıydı da, Barones Innstetten ol

muştu. Yatakta doğrularak merakla çevresine bakındı; ak

şam, çevresini saran ve kendisine yarı yabancı, yan moda

sı geçmiş görünen eşyayı inceleyemeyecek kadar yorgun

du. Tavan kirişini iki sütun destekliyor, bunun arkasında 

karyolaların bulunduğu ve bir yatak hücresine benzeyen 

yeri, yeşil perdeler odanın kalan kısmından ayırıyordu; 

yalnızca orta perde yoktu ya da yana çekilmişti, bu durum, 

Effi'nin yatağından her yanı rahatça görebilmesine olanak 

tanıyordu. İşte, iki pencere arasında, boyu duvarın yukarı

sını bulan dar ayna duruyor, bunun sağında, hemen hemen 

koridor duvarına yakın bir yerde siyah, büyük bir çini so

ba (*) tavana doğru yükseliyordu; (akşam fark ettiğine gö

re) bu soba eski yöntemle, dışarıdan yakılıyordu. Sobadan 

sıcaklığın kendisine doğru nasıl geldiğini Effi ancak şim-

(*) Almanya'da boylan tavanı bulan çok yüksek çini sobalar kullanı
lır. (Çev.) 
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di duyumsamıştı. insanın kendi evinde olması ne kadar gü
zel bir şeydi; bütün yolculuk sırasında, hatta Sorrento'da 
bile bu denli rahatlık duymamıştı. 

iyi ama, acaba Innstetten neredeydi? Bütün çevresi 
sessizlik içindeydi, hiç kimse yoktu. Yalnızca küçük bir 
masa saatinin tik taklarını, arasıra da sobanın içinden ge
len boğuk bir sesi işitiyor, bundan sobaya dışardan yeni bir 
iki odun atıldığı sonucuna vanyordu. Geert'in akşam bir 
elektrik zilinden söz ettiğini de biraz sonra anımsadı; bu
nu uzun süre aramaya gerek kalmadı: Fildişi düğme yas
tığının tam yanındaydı; üzerine hafifçe bastı. 

Hemen Johanna göründü: "Buyrun hanımefendi." 

"Ah, Johanna, sanıyorum biraz fazla uyudum. Herhal
de geç olmalı." 

"Saat tam dokuz." 

"Ya bey..." Instetten'dan doğrudan doğruya "kocam" 
diye söz edemiyordu... "Çok yavaş kalkmış olmah; hiç 
duymadım." 

"Kuşkusuz yavaş kalkmıştır. Siz de çok derin uyumuş 
olmalısınız. O denli uzun yolculuktan sonra..." 

"Evet, derin uyudum. Bey her zaman böyle erken mi 
kalkar?" 

"Her zaman, hanımefendi. Bu konuda çok sıkıdır; faz
la uyumaya katlanamaz; içeriki odasına gittiği zaman, so
banın sıcak olması gerekir; kahvesi de geciktirilemez." 

"Öyleyse şimdiye değin kahvaltısını etmiştir, değil 
mi?" 

"Yoo, hanımefendi!.. Beyefendi..." 
Effi, bu soruyu sormaması gerektiğini ve Innstet-

ten'ın kendisini beklememe olasılığından söz etmemiş ol-
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masının daha iyi olacağını duyumsadı. Onun için, bu yan
lışını elinden geldiğince düzeltmek istiyordu; yataktan 
kalkıp aynanın önünde oturunca yeniden söze başladı: 
"Zaten beyin hakkı var. Her zaman erken kalkmak, annem
le babamın evinde de bir kuraldı. Ev halkının sabahleyin 
geç zamanlara değin uyuduğu bir yerde, bütün gün işler
de hiç düzen olmaz. Ancak bey bana karşı o denli sıkı dav-
ranmayacaktır; bu gece uzun süre uyuyamadım, hatta bi
raz korktum da." 

"Neler söylüyorsunuz, hanımefendi! Ne vardı acaba?" 

"Üst katta çok garip bir ses vardı, güçlü bir ses değil
di ama çok etkiliydi. İlk önce bana uzun etekli giysiler ye
re sürünüyormuş gibi geldi; duyduğum heyecan içinde bir
kaç kez küçük, beyaz atlas iskarpinler görüyorum sandım. 
Sanki yukarıda gayet sessiz dans ediyorlar gibiydi." 

Effi böyle konuşurken Johanna onun yüzünün aldığı 
tavırları daha iyi inceleyebilmek için genç kadının omzu 
üzerinden yüksek, dar aynaya bakıyordu. Sonra dedi ki: 
"Evet, bu ses yukarıdaki salondan gelir. Eskiden mutfak
tan da işitirdik. Ama artık duymuyoruz; alıştık." 

"Yoksa olağanüstü bir şey mi var?" 
"Hayır hanımefendi, Tanrı esirgesin, en küçük bir ola

ğanüstü durum bile yok. Bir süre sesin nereden geldiği bi
linemedi; Doktor Gieshübler'in buna hep gülmesine kar
şın, papazın yüzü şaşkın ve sıkıntılı bir görünüş alıyordu. 
Ama şimdi bunun perdelerden geldiğini biliyoruz. Salon 
biraz küf kokulu ve rutubetlidir; onun için fırtına olmadı
ğı zaman pencereler hep açık durur. Bu yüzden yukarıda 
hemen her zaman güçlü bir hava akımı vardır; zaten çok 
uzun olan perdeleri yerde ileri geri oynatır. Bu da biraz ön-
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ce söylediğiniz biçimde ipek giysiler ya da atlas ayakka
bılar gibi ses verir." 

"İşte işittiğim ses bu olacak. Ama eğer öyleyse per
delerin neden çıkartılmadığını ya da kısaltılmadığını bir 
türlü anlamıyorum. Öyle garip bir gürültü ki, insanın sini
rine dokunuyor. Şimdi Johanna, kuzum bana şu küçük be
zi verip alnıma tampon yapm. Ya da daha iyisi yolculuk 
çantamdan pülverizatörü çıkartın... Oh, ne güzel! Bana fe
rahlık veriyor. Şimdi karşıki odaya gideceğim. Bey daha 
orada, değil mi? Yoksa şimdiden sokağa mı çıktı?" 

"Beyefendi dışarıya çıktı; sanırım, karşıya, daireye 
gitmişti. Ancak bir çeyrek saat önce döndü. Friedrich'e 
söyleyeyim de kahvaltıyı getirsin." 

Johanna bunları söyleyip odadan çıktı; Effi de ayna
ya bir kez daha baktıktan sonra gün ışığında akşamki sih
rinden çok kaybetmiş olan koridordan geçerek Geert'in 
odasına girdi. 

Geert, biraz hantal olmakla birlikte baba evinden mi
ras kaldığı için vazgeçemediği yazı masasının başında otu
ruyordu. Effi, kocasının arkasında durdu, o daha yerinden 
kalkmadan boynuna sarılıp öptü. 

"Şimdiden kalktın mı?" 

"Şimdiden, diyorsun. Elbette benimle alay etmek 
için." 

Innstetten başını salladı. "Seninle nasıl alay edebili
rim?" Ama Effi, kendisini hatalı bulmaktan hoşlanıyor, 
kocasının "şimdiden" sözcüğünü son derece içten söyle
diği konusundaki güvencesini dinlemek bile istemiyordu. 
"Sabahları seni hiç bekletmediğimi daha yolculuktayken 
öğrenmişsindir. Gündüzleri başka elbette. Doğrusu, ben 
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pek dakikası dakikasına kalkanıam; ancak çok uyuyan bir 
kimse de değilimdir. Öyle sanıyorum ki, bu konuda annem
le babam beni iyi yetiştirdiler." 

"Yalnızca bu konuda mı? Her konuda benim sevimli 
Effim." 

"Daha balayında olduğumuz için bunu böyle söylü
yorsun... Ama hayır, balayım geçirdik. Aman Tanrım! Ge-
ert, ben bunu daha önce hiç düşünmemiştim; altı haftadan 
fazla bir süredir evliyiz; altı hafta bir gün oluyor. Öyley
se, iş değişti. Bu durumda, söylediğini kompliman değil, 
gerçek sayıyorum." 

Bu sırada Friedrich içeriye gelerek kahveyi getirdi. 
Kahvaltı masası, oturma odasının bir köşesini dolduran 
küçük, düz bir kanepenin önünde çaprazlama bir konum
da duruyordu. İkisi de bu kanepeye oturdu. 

Effi odayı ve döşeme takımını gözden geçirirken: 
"Kahve enfes" dedi. "Bu daha otelde ya da Bottegone'de 
içtiğimiz kahve gibi... Floransa'da (*) Dom'a (**) bakan 
Bottegone'yi anımsıyor musun? Bunu anneme yazmalı
yım, Hohen-Cremmen'de böyle bir kahvemiz yok. Geert, 
her bakımdan ne denli iyi bir evlilik yaptığımı ancak şim
di anlıyorum. Bizde her şey oluruna bırakılır." 

"Çılgınca bir söz söylüyorsun, Effi. Sizin evden da
ha iyi yönetilen bir ev ömrümde görmedim." 

"Sonra, ne kadar düzenli evin var. Babam yeni silah 
dolabını edinip yazı masasının üstüne bir manda başı re-

(*) Floransa (Italyancası Firenze): İtalya'da Arno ırmağının kıyısın
da bir kent. Kiliseleri, tarihi yapılan, saraylan, anıtlarıyla ünlü olan Floran
sa'da eşsiz sanat yapıttan vardır. (Çev.) 

(**) Dom (Italyancası Duomo): Büyük kilise, katedral anlamına ge
lir. Floransa'daki Santa Maria del Fiore katedrali ünlüdür. (Çev.) 
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sim, resmin tam altına da (bir zamanlar yanında emireri ola
rak bulunduğu) yaşlı Wrangelsin (*) portresini koyunca, 
yaptığının harika bir iş olduğunu sanmıştı; ben burada çev
reme bakınca, Hohen-Cremmen'deki bütün görkemimiz 
gözümde sönük ve basit kalıyor. Bütün bunları neyle kar
şılaştıracağımı bilemiyorum; daha dün akşam her şeye şöy
lece bir baktığım zaman aklıma türlü düşünceler geldi." 

"Ne gibi düşünceler, sorabilir miyim?" 
"Evet, ne gibi düşünceler... Ama sakın buna gülme. 

Bir zamanlar benim resimli bir kitabım vardı. Bu kitapta
ki bir resimde (başında bir sarık olduğuna göre), bir İran 
ya da Hint prensi kırmızı ipek kaplı bir minder üstünde bağ
daş kurmuş, oturuyordu; prensin arkasında da yine kırmı
zı ipekten, soldan ve sağdan taşan büyük, yuvarlak bir yas
tık görülüyordu. Arkadaki duvar, kılıçlar, hançerler, pars 
derileri, kalkanlar ve uzun Türk tüfekleriyle doluydu. Bak, 
burası da tıpkı öyle görünüyor; bir de bağdaş kurup otu-
rursan, benzetme tamam olacak." 

"Effi, sen insanı büyüleyen, çok sevimli bir kadınsın. 
Seni ne denli çekici bulduğumu ve bu duygumu sana her 
an göstermekten ne denli zevk duyacağımı bilemezsin." 

"Bunun için çok zamanımız var; daha on yedi yaşın
dayım, henüz ölmeye de niyetim yok." 

"Hiç olmazsa benden önce ölmemelisin. Doğrusu, 
ben ölürsem öbür dünyaya seni de birlikte götürmek is
terim. Seni başkasına bırakmak işime gelmez; buna ne 
dersin?" 

(*) Friedrich Heinrich Ernst Wrangel (1784-1877): Prusya mareşali. 
1848 ve 1864 yıllarında Danimarka'yla yapılan savaşlarda başkomutan ol
muş ve 1864'te "Kont" unvanını almıştır. Halk arasında "VVrangel Baba" ola
rak tanınır. (Çev.) 
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"Bunu daha düşünmem gerek. Ya da daha iyisi, bu ko

nuyu kapatalım. Ölümden söz etmekten hoşlanmam, ben 

yaşamı severim. Şimdi söyle bakalım: Burada nasıl yaşa

yacağız? Yolda bana kente ve köylere ilişkin garip garip şey

ler anlattın; yalnızca burada bizim nasıl yaşayacağımızla il

gili tek söz söylemedin. Burada her şeyin Hohen-Cremmen 

ve Schwantikow'dakinden başka türlü olduğunu pekâlâ gö

rebiliyorum; ama senin her zaman dediğin gibi, 'bu güzel 

Kessin'de de çevre ve topluma gereksinimimiz var. Kasa

bada iyi ve soylu ailelerden insanlar bulunur mu?" 

"Hayır, sevgili Efficiğim; bu bakımdan çok düş kırık

lığına uğrayacaksın. Dolaylarda tanıyacağın birkaç soylu 

aile var; ancak kentte hiç yok." 

"Hiç mi yok? Buna inanmam. Burada üç bin kişi ka

dar varsınız; üç bin kişinin arasında da berber Beza (adı böy

leydi galiba), evet berber Beza gibi aşağı tabakadan insan

lardan başka herhalde bir de seçkin sınıf, eşraf falan vardır." 

Innstetten gülüyordu. "Evet, eşraf var. Ancak biraz ya

kından bakıldığında, bunlarda da iş yok. Elbette bir papa

zımız, bir yargıcımız, bir okul müdürümüz, bir de kılavuz 

gemiler komutanımız var ve sonunda böyle memuriyeti 

olan kimseler bir düzineyi bulur; bunlardan çoğu iyi insan

lardır; ama toplum yaşamına gelmezler. Bundan geriye ka

lanlar yalnızca konsüllerdir." (*) 

(*) Konsül: Burada "konsolos" sözcüğünün yerini tutmaktadır. Dili
mizde konsül ve konsolos sözcükleri ayn anlamlara geldiği halde, Alman-
cada gerek eski Roma konsüllerine gerekse şimdiki konsoloslara "konsül" 
denmektedir. Innstetten'ın sözünü ettiği konsolosları Effi eski konsüllerle 
karıştırdığı için, Türkçede de konsolos yerine konsül sözcüğünün kullanıl
ması gerekli görülmüştür. (Çev.) 
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"Yalnızca konsüller. Rica ederim, Geert, nasıl 'yalnız

ca konsüller' diyebiliyorsun? Bir konsül bence yüksek, 

büyük, hatta hemen hemen diyebilirim ki korkunç bir ki

şiliktir. Konsüller, hani şu arasından bir balta görünen değ

nek demetini taşıyan insanlar değil mi?" 

"Pek değil, Effi. Onlara liktor (*) derler." 

"Sahi, onlara liktor derler. Ama konsül de çok yük

sek konumlu, yasalarüstü bir kişilik değil mi?" 

"Evet, Brutus da (* *) bir konsüldü. Ancak bizim kon

süller, ona pek benzemezler; şeker, kahve ticareti yaparlar 

ya da bir portakal sandığını açıp sana portakalın tanesini 

on feniğe satmakla yetinirler." 

"Olanaksız." 

"Olanaksız, kesin. Bunlar küçük, kurnaz ticaret adam

larıdır; yabancı ülke gemileri buraya gelip de herhangi bir 

sorunda işin içinden çıkamazlarsa, bizim bu tüccarlar on

lara yol göstermek için hazırdırlar; böyle yol göstererek 

herhangi bir Hollanda ya da Portekiz gemisine hizmette bu

lununca, sonunda o yabancı devletlerin resmi temsilcileri 

olurlar; Berlin'de ne kadar büyük ve orta elçi varsa, Kes-

sin'de de o denli çok konsül vardır. Bir bayram günü oldu-

(*) Liktor: Romalılar zamanında büyük devlet adamlarının önünde yü
rüyen ve ellerinde değneklere sarılı bir balta taşıyan korumanlara liktor de
nirdi. (Çcv.) 

(**) Lucius Junius Brutus: Roma'da Muaftan beş yüzyıl önce cum
huriyeti kuran bir konsüldür. O daha çocukken babasıyla kardeşleri, baskı 
yönetiminin kıyımına uğrayarak öldürülmüş, kendisi de ancak deli rolü oy
nayarak ölümden kurtulmuştur. Oğullan, Tarquin hanedanının yeniden ba
şa geçmesine çalıştıklanndan, onları ölüme mahkûm etmekte duraksamamış-
tır. Milat'tan önce 508 yılında eski kralın bir oğluyla çarpışırken ikisi de bir
birini öldürmüştür. Cesar'ı öldüren Marcus Junius Brutus, bunun soyundan-
dır. (Çev.) 
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ğunda, zaten burada bayram günleri de çoktur, bütün ban

dıralar çekilir; güneşli bir gün de olursa sabahleyin bütün 

Avrupa bayraklarının, yıldızlı bandıraların, hatta Çin bay

rağının bile damlarımızda dalgalandığını görürsün." 

"Bugün alaycılığın üstünde, Geert, belki de hakkın 

var. Ama ben, kendi hesabıma, sana itiraf etmek zorunda

yım ki bütün bunları çok hoş buluyorum; bizim Havel-

land'daki kentlerimiz Kessin'in yanında sönük kalır. O 

kentlerde imparatorluğun doğum gününü kutladıkları za

man yalnızca siyah ve beyaz renkli bayraklar dalgalanır; 

olsa olsa arada biraz kırmızı bulunur. Ama bu, senin sözü

nü ettiğin bayrak koleksiyonlarıyla karşılaştırılamaz. Ge

nellikle, sana daha önce de söylediğim gibi, burada her şey

de bir yabancılık buluyorum; burada beni az çok şaşırtma

yan hiçbir şey görmedim ve işitmedim; dün akşam kori

dorda gördüğüm acayip gemi, arkasındaki köpek balığı ve 

timsah, şu senin odan hep böyle. Hepsi şarkvari, yine söy

lüyorum, hepsi bir Hint prensinin sarayındaymış gibi..." 

"Olabilir. Kutlarım, prenses..." 

"Sonra, yeri süpüren uzun perdeleriyle yukarıdaki 

salon." 

"Salonla ilgili ne biliyorsun, Effi?" 

"Az önce sana söylediğimden başka hiçbir şey bildi

ğim yok. Gece uyandığım zaman bana tam bir saat sanki 

yukarıda yere pabuçlar sürünüyor, dans ediliyor ve adeta 

çalgılar çalmıyormuş gibi geldi. Ancak bütün bunlar çok 

yavaş oluyordu. Sonradan fazlaca uyuyama neden göster

mek için bunu sabahleyin Johanna'ya da anlattım. Johan-

na, bu sesin yukarıdaki salondan geldiğini ve uzun perde

ler yüzünden olduğunu söyledi. Bana kalırsa, perdeleri ke-

89 



selim ya da hiç olmazsa pencereleri kapayalım da şu işten 

kolayca kurtulalım; zaten artık havalar fırtınalı olur. Kası

mın ortası fırtına mevsimidir." 

Innstetten biraz şaşkın bir durumda önüne bakıyor ve 

bütün bunlara yanıt verip vermemekte duraksar görünüyor

du. Sonunda ses çıkarmamaya karar verdi: "Hakkın var, Ef-

fi; yukarıdaki uzun perdeleri kısaltalım. Ama acelesi yok; 

zaten bir yaran olup olmayacağını da iyice bilmiyoruz. 

Başka bir şey de buna neden oluyor olabilir; örneğin ocak

tan çıkan bir ses ya da bir tahta kurdu ya da bir kokarca... 

Burada kokarcalar vardır. Herhalde, değişiklik yapmadan 

önce, evde kıyı köşe her yeri iyice bir kolaçan etmelisin; 

elbette ben de sana kılavuzluk ederim; bir çeyrek içinde 

hayvanın hakkından geliriz. Sonra tuvalet yaparsın; ama 

çok az... Çünkü sen böyle çok güzelsin. Tuvaletin dostu

muz Gieshübler için olacak; şimdi saat onu geçiyor. Gies-

hübler saat on birde ya da en geç öğleyin buraya gelip de 

naçiz tazimatını senin hakipayine arz etmezse kendisini ta

nımakta çok yanılmışım demektir. Bu onun kullandığı dil

dir. Zaten daha önce de söylediğim gibi, eğer seni ve onu 

iyice tanıyorsam Gieshübler sana dost bir arkadaş olacak 

esaslı bir adamdır." 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Saat on biri çoktan geçmişti; ancak Gieshübler hâlâ 
ortada yoktu, işinin başına gitmesi gereken Geert: "Daha 
fazla bekleyemem, dedi; Gieshübler gelecek olursa, onu 
olabildiğince iyi karşıla; böyle yaparsan durum mükem
mel olur. Adamcağızın sıkılıp şaşkınlığa uğramaması ge
rek; Gieshübler şaşırır, tutulursa söyleyecek tek bir sözcük 
bulamaz ya da en acayip sözleri söyler; ama onu kendine 
güvendirip de neşelendirdiğinde, o zaman bir kitap gibi ko
nuşur. Sen bu işi yaparsın, canım. Beni üçten önce bekle
me; karşıda yapacak bir sürü iş var. Yukarıdaki salon so
rununu da daha düşünürüz; ama eskisi gibi bırakmamız en 
iyisi olacak." 

Innstetten bu sözleri söyledikten sonra gitmiş, genç 
karısını yalnız bırakmıştı. Effi kendini biraz arkaya doğru 
vererek pencerenin gizli bir köşesine oturdu; bir yandan 
dışarıya bakıyor, bir yandan da sol eliyle, çalışma odasın
dan çektiği küçük bir tahta kanada dayanıyordu. Sokak, 
kumsala giden ana caddeydi; bu yüzden yazın burada bü
yük bir canlılık olurdu. Ama şimdi, kasım ortasında, her 
yan boş ve sessizdi. Ancak ana-babaları korunun dışında
ki, damlan samanla örtülü bir iki kulübede oturan birkaç 
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yoksul çocuk tahta pabuçlarını takırdatarak Innstetten'm 
evinin önünden geçiyordu. Bununla birlikte Effi hiç yal
nızlık duymuyordu; çünkü hâlâ hayalinde biraz önce evi 
kolaçan ederken gördüğü acayip şeyler vardı. Denetime 
mutfaktan başlamıştı. Ocağın çağdaş bir yapı olduğu gö
rülüyordu; tavandaysa hizmetçi odasının içine kadar bir 
elektrik teli uzanıyordu. Bunların her ikisi de ancak son za
manlarda yapılmıştı. Innstetten bunu karısına anlatınca, 
Effi sevinmişti; sonra mutfaktan koridora döndüler ve bu
radan da avluya çıktılar; avlunun yarısı, yapının iki kolu 
arasında uzanan hayli dar bir geçitten başka bir şey değil
di. Evin yönetimi ve gereksinimleriyle ilgili daha ne var
sa, bu yapı kollarında toplanmıştı; sağda hizmetçi ve uşak 
odalarıyla çamaşırlık, solda ahırla arabalık arasında Kru-
se ailesinin oturduğu arabacı odası vardı. Bunun üzerinde
ki bir bölmeye tavuklar yerleştirilmişti; at ahırının üstün
deki çatı aralığı da güvercinlerin girip çıkmasına yarıyor
du. Effi, bütün bunları büyük bir ilgiyle seyretmişti; ancak 
avludan yapının ön kısmına dönüp de Innstetten önde ol
duğu halde yukarıya giden merdiveni çıkınca, bu ilgisi da
ha da arttı. Merdiven eğri, dökük ve karanlıktı; buna kar
şılık merdivenin sonunda bulduğu sofa, çok aydınlık oldu
ğu ve güzel bir kır görünümüne açıldığı için, insana ferah
lık ve neşe duygusu veriyordu; bu sofa, bir yandan kentin 
kıyısındaki damlar ve koru üzerinden yüksekte, bir kum 
tepesinde bulunan Hollanda tipi bir yel değirmenini, öte 
yandan da, döküldüğü yerin buraya çok yakın bulunması 
dolayısıyla epeyce geniş olan ve görkemli bir etki bırakan 
Kessine ırmağını görüyordu. Bu etkiye kapılmamak ola
naksızdı; onun için Effi de duyduğu zevki heyecanla an-
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latmakta bir an olsun duraksamamıştı. Innstetten, bu ko
nuya fazla girmeksizin: "Evet çok güzel, çok pitoresk" di
ye yanıt vermiş, sonra sağda salon adı verilen yere açılan 
çarpık ve çift kanatlı bir kapıyı açmıştı. Salon, bütün katı 
kaplıyordu; ön ve arka pencereler açıktı; birçok kez adı ge
çen uzun perdeler, güçlü hava akımında ileri, geri kımıldı
yorlardı. Salonun uzun duvarlarından birinin ortasında bir 
ocak, büyük bir döşeme taşıyla çıkıntı oluşturuyordu; kar
şıdaki duvardaysa birkaç teneke şamdan asılıydı; tıpkı aşa
ğıdaki gibi bunlardan her birinin ışığı vermek için açık i-
ki yanı vardı; ancak hepsi eski ve bakımsızdı. Effi, olduk
ça düş kırıklığına uğramıştı; duygusunu açığa vurarak bu 
boş ve yoksul görünüşlü salon yerine sofanın karşı yanın
daki odaları görmek istediğini söyledi. Innstetten: "Aslına 
bakarsan, orada hiçbir şey yoktur" diye yanıt vermiş ama 
yine de kapıları açmıştı. Burada tek pencereli dört oda var
dı; hepsi, tıpkı salon gibi sarı badanalı ve bomboştu. Yal
nızca birinde üzerlerine oturulmaktan eskimiş üç hasır san
dalye duruyordu; birinin arkalığına, küçük ama yarım par
mak boyunda bir resim yapıştırılmıştı. Bu resim mavi ce
ketli, sarı, bol pantolonlu, başında yassı bir şapka bulunan 
bir Çinliyi gösteriyordu. Effi resmi görerek: "Burada Çin
linin ne işi var?" diye sordu. Innstetten da buna şaşırmış 
görünüyordu; bu konuda bir şey bilmediğini söyledi. "Bu
nu Christel ya da Johanna yapıştırmıştır. Çocukça bir oyun. 
lîak, belli ki bir alfabeden kesilmiş." Effi de resmin bir al
fabeden kesilmiş olduğunu gördü; yalnızca, Innstetten'm, 
sanki önemli bir şey varmışçasına gibi bütün bu sorunu o 
denli ciddiye almasına şaşıyordu. Sonra salona bir kez da
ha göz atmış ve her yerin böyle durmasının yazık olduğu-
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nu söylemişti. "Aşağıda yalnızca üç odamız var. Bir konu
ğumuz olduğunda, ne yapacağımızı bilemeyeceğiz. Sence 
salon iki güzel konuk odasına dönüştürülemez mi, ne der
sin? Burası annem için çok iyi olur; arka tarafta yatar, ora
dan ırmakla her iki dalgakıranı, önden de kenti ve Hollan
da tipi yeldeğirmenini görür. Hohen-Cremmen'de bizim 
hâlâ dibekli bir değirmenimiz var. Şimdi söyle bakalım, bu
na ne dersin? Önümüzdeki mayısta annem herhalde gelir." 

Innstetten, Effi'nin bütün istediklerini kabul etmişti; 
yalnızca sonunda dedi ki: "Hepsi çok iyi. Ancak anneni 
karşıda, kaymakamlıkta konuk etmemiz herhalde daha iyi 
olur; birinci katın tümü tıpkı burası gibi boştur; orada ken
di kendine daha rahat başını dinler." 

Evi ilk dolaşmanın sonucu işte bu olmuştu; sonra Ef
fi tuvaletini yapmıştı. Ancak bu işte Innstetten'ın sandığı 
kadar çabuk davranmadı. Şimdi de kocasının yanında otur
muş, bir yukarıdaki küçük Çinliyi, bir de hâlâ gelmeyen 
Gieshübler'i aklından geçiriyordu. Gerçi bir çeyrek saat ön
ce kısa boylu, çarpık omuzlu, hemen hemen kamburu çık
mış bir adam, sırtında kısa, şık bir kürk palto, başında 
uzun, pırıl pırıl parlayan bir silindir şapka olduğu halde so
kağın öteki yanından geçmiş ve Effi'nin bulunduğu pen
cereye bakmıştı. Ancak bu Gieshübler olmayabilirdi! Ha
yır, aynı zamanda o denli kibar bir görünüşü olan bu çar
pık omuzlu kişi, herhalde sayın mahkeme başkanı olma
lıydı; Effi, Therese Hala'nın evindeki bir toplantıda ger
çekten de böyle bir mahkeme başkanı gördüğünü anımsa 
dı; sonra birdenbire, Kessin'de yalnızca bir yargıç olduğu 
aklına geldi. 

O hâlâ bu düşüncelere dalmış dururken, herhalde ko 
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runun çevresinde bir sabah gezintisi yapmış ya da belki de 

cesaretini toplamak için şöyle bir dolaşmış olan kişi yeni

den ortaya çıktı; bir dakika sonra da, Friedrich, eczacı Gi-

eshübler'in geldiğini haber vermek için göründü. 

"Lütfen buyursunlar." 

Ev kadını, üstelik de kentin başta gelen hanımefendi

si olarak ilk kez kendini göstereceği için zavallı Effi'nin 

kalbi çarpıyordu. 

Friedrich, Gieshübler'in kürklü paltosunu çıkartma

sına yardım etti, sonra yeniden kapıyı açtı. 

Effi, duraksayarak içeri giren Gieshübler'e elini uzat

mıştı; o da Effi'nin elini gözle görülür bir atılganlıkla öp

tü. Genç kadın, adamın üstünde hemen büyük bir etki bı

rakmış gibiydi. 

"Kocam geleceğinizi bana söylemişti... Ama ben si

zi kocamın odasına aldım... O karşıki dairesinde çalışıyor; 

neredeyse şimdi döner... Benim odama buyurmanızı rica 

edebilir miyim?" 

Gieshübler, bitişik odaya doğru önden yürüyen Effi 'yi 

izledi; bu odada Effi, ona koltuğu gösterip kendi de kane

peye oturdu. "Dün gönderdiğiniz güzel çiçekler ve kartı

nızla beni ne denli hoşnut ettiğinizi size söyleyebilsem... 

Kendimi burada bir yabancı gibi duyumsamaktan hemen 

kurtuldum; bundan Innstetten'a söz ettiğim zaman birbi

rimizle çok iyi dost olacağımızı söyledi." 

"Öyle mi söyledi? Kaymakamımız ne kadar iyi. Evet, 

saygıdeğer hanımefendi, düşüncemi söylememe izin ver

menizi rica ederim, kaymakam ve siz sevilmeye değer iki 

insan olarak birbirinizi bulmuşsunuz. Çünkü saym eşini-
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zin nasıl olduğunu bilirim; sizin de nasıl olduğunuzu gö

rüyorum, hanımefendi." 

"Beni fazla dost bir insan gözüyle görmeseniz, böy

le söylemezdiniz. Ben çok gencim. Gençlik de..." 

"Ah, hanımefendi, gençliğe karşı hiçbir şey söyleme

yin. Gençlik, yanlışlarıyla da yine güzel ve sevilmeye de

ğerdir; yaşlılıksa bütün olgunluk ve akıllılığıyla bile fazla 

işe yaramaz. Kuşkusuz ben kişisel olarak bu konuya katı-

lamam; yaşlılık neyse ama, gençlik üzerine söz söyleye

mem. Çünkü aslında ben hiç genç olmadım. Benim aya-

nmdaki insanlar hiçbir zaman genç olamazlar. İşin en kö

tü yanının da bu olduğunu söyleyebilirim. İnsan yaşamda 

hiçbir şey yapmaya cesaret edemez, kendi kendine güve

nemez; bir kadım dansa kaldırmayı bile göze alamaz; çün

kü onu sıkmaktan korkar. Böylece yıllar geçer gider, insan 

yaşlanır; bomboş ve zavallı bir yaşam..." 

Em, Gieshübler'e elini verdi. "Ah! Böyle söyleme

yin. Biz kadınlar hiçbir zaman o denli kötü değiliz." 

"Hayır, hayır; öyle söylemek istemedim, elbette kötü 

değilsiniz." 

Effi sözünü sürdürüyordu. "Bütün başımdan geçen

leri aklıma getirdiğim zaman... Gerçi dışarıya az çıktığım 

ve hemen hemen hep kentlerden uzak yaşadığım için ba

şımdan geçenler azdır ama, bunları anımsadığım zaman, 

bizim hep sevilmeye değer olan bir kimseyi sevdiğimizi gö

rüyorum. Sizin öteki insanlardan farklı olduğunuzu da he

men anladım; işte bu nedenle biz kadınların keskin gözle

ri vardır. Belki bu konuda adınız da insanı etkiliyor. Yaşlı 

papazımız Niemeyer, adın, özellikle de vaftiz adının gizem

li bir etkisi olduğunu ileri sürmekten çok hoşlanırdı. Be-
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nim görüşümcc Alonzo Gicshüblcr adı insanın aklına yep

yeni bir dünya getiriyor; hemen hemen diyebilirim ki, 

K Alonzo romantik bir ad, bir kibar adıdır." 

Gieshübler son derece keyiflenmiş, gülümsüyordu; o 

zamana değin elinde çevirdiği ve kendi boyuna boşuna gö

re çok uzun olan silindir şapkasını bir yana koyma cesare

tini buldu. "Evet hanımefendi, çok yerinde bir kestirimde 

bulundunuz." 

"Ooo, anlıyorum. Kessin'de konsolosların çok oldu

ğunu işittim. Herhalde babanız İspanya konsolosunun evin

de bir İspanyol kaptanının kızını, kestirimime göre de gü

zel bir Endülüslüyü tanımış olsa gerek. Zaten Endülüslü 

kadınlar hep güzeldir." 

"Tıpkı söylediğiniz gibi, hanımefendiciğim. Annem 

gerçekten de güzel bir kadındı; gerçi bunun kanıtlanma işi

ni kişisel olarak üzerime almam güç ama... Sayın eşiniz üç 

yıl önce buraya geldiğinde, annem henüz yaşıyordu ve o 

/aman bile hâlâ ateşli gözleri vardı. Sayın eşiniz bu sözle

rimi onaylayacaktır. Ben daha çok babamın tarafına, Gi-

eshüblerlere çekmişim; Gieshüblerler gösterişsiz ama baş

ka yönlerden oldukça işe yarar insanlardır. Dört kuşaktır 

burada yerleşmiş bulunuyoruz; tam yüzyıl olmuş. Bir ec

zacı soyluluğu olsaydı..." 

"Bu soyluluğun hakkınız olduğunu ileri sürebilirdiniz. 

Hcn kendi hesabıma bu soyluluğu kanıtlanmış, hem de 

hiçbir gediği kalmaksızın kanıtlanmış sayıyorum. Bize, 

eski ailelerden olan insanlara bunu kanıtlamak çok kolay

dır; çünkü bize, daha doğrusu bana, ne konuda olursa ol

sun hep iyi kanıyı hoşnutlukla kabul etmeyi babam ve an-
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nem aşılamıştır. Ben, Fehrbellin (*) Meydan Savaşı'ndan 

bir gün önce Rathenow baskınını yapan Briest'in torunla

rından bir Briest'im. Rathenow baskınını belki de duy

muşsunuzdur..." 

"Kuşkusuz, hanımefendi; tarihi severim." 

"İşte ben de bir Briest'im. Babam bana yüz kezden 

fazla: Effi, demiştir, (sırası gelmişken söyleyeyim: benim 

küçük adım Effi'dir) Effi, sorun yalnızca şuradadır: Fro-

ben, (**) atını değiştirince soylu olmuştur; Luther (***) 

de, ancak kendisini gösterip 'Ben buradayım' dediğinde 

soylu olabilmiştir. Ben de öyle sanıyorum ki, Innstetten bi

zim iyi arkadaşlık edeceğimize ilişkin olarak bana güven

ce vermekte çok haklıymış, Bay Gieshübler." 

Gieshübler'e kalsa, hemen şimdi bir aşk ilanında bu

lunur ve Cid (****) ya da herhangi bir Campeador (*****) 

gibi Effi uğruna çarpışarak ölebilmek için Tann'ya yaka-

(*) Fehrbellin: Brandenburg ilinde, Havclland'ın doğu kesiminde. 
Potsdam'a bağlı küçük bir kent. Büyük Seçmen Prens sanını alan Branden
burg Prensi Friedrich Wilhelm, 28 Haziran 1675'te İsveçlileri burada yenil
giye uğratarak büyük bir utku kazanmıştır. (Çev.) 

(**) Emanuel von Froben: Büyük Seçmen Prens Friedrich Wilhelm'in 
ahır yöneticisidir. 1675'te Fehrbellin Savaşı'nda kendi atını prensin atıyla 
değiştirerek efendisinin yaşamını kurtarmış, ancak kendisi yaşamını yitiı 
mistir. (Çev.) 

(***) Martin Luther (1483-1546): Almanya'da büyük din reformunu 
gerçekleştirerek Protestanlığı kurmuştur. İncil'i Almancaya o çevirmiştiı 
(Çev.) 

(****) Cid Campeador (asıl adı Rodrigue Diaz de Bivar, ölümü: 109')) 
Berberilerle savaşan ünlü bir İspanyol şövalyesidir. Cid, birçok tiyatro oyu 
nunun ve bu arada Corneillc'in cn güzel tragedyalarından birinin de kahra 
manı olmuştur. - Cid, Arapça "seyyid" sözcüğünden gelir. (Çev.) 

(*»***) Campeador: Ispanyolcada savaşçı anlamına gelir. (Çev.) 

98 



rırdı. Ancak bütün bunlar olası olmadığından ve yüreği de 

artık heyecana dayanamadığmdan, ayağa kalkıp şapkası

nı aradı ve şansına çabucak buldu; sonra da Effi'nin eli

ni defalarca öperek başka tek bir söz bile etmeden çekil

di, gitti. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Effi'nin Kessin'de geçirdiği ilk gün işte böyle olmuş
tu. Yerleşmek ve Hohen-Cremmen'e, annesine, Hulda'ya, 
ikizlere ayrı ayrı mektuplar yazmak için Innstetten ona da
ha yarım haftalık bir süre bırakmıştı. Ancak sonra kente 
ziyaretler başladı; öyle yağmur yağıyordu ki, bu küçük ka
sabanın içinde alışılmış olmadığı halde, ziyaretlerin bir 
kısmı kapalı arabayla yapıldı. Bunlar bitince, sıra kent dı
şındaki soylu ailelere gelmişti. Gidilen yerlerin çoğun
lukla uzak olması dolayısıyla her gün ancak bir yere gidi-
lebildiği için, bu ziyaretler daha uzun sürdü. İlk önce Rot-
henmoor'da Borckelere, sonra da Morgnitz, Dabergotz ve 
Kroschentin'e gidip oralarda da Ahlemann, Jatzkovv ve 
Grasenabb ailelerine zorunlu ziyaretleri yaptılar. Arkadan 
birkaç ziyaret daha aradan çıktı; bunların içinde Papen-
hagen'deki yaşlı Baron von Güldenklee de vardı. Effi'nin 
edindiği izlenimse her yerde aynıydı: Bunlar, yaptıkları il
tifatlar çoğunlukla kuşkuyla karşılanması gereken orta 
derecede insanlardı... Öyle insanlar ki, Bismarck'tan ve 
veliahtın eşi olan prensesten söz eder görünürken, aslın
da yalnızca Effi'nin tuvaletini sıkı bir incelemeden geçi-
riyorlardı; bu tuvaleti bazıları o denli genç bir kadın için 
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çok açık buluyor, bazıları da sosyal konumu olan bir ba

yan için pek edebe uygun görmüyordu. Effi'ye göre hep

sinde Berlinlilerin biçemi fark ediliyordu: Yüzeysel bir 

kavrama yetenekleri vardı; ancak önemli sorunlara deği

nildiğinde, hepsi de dikkati çeken bir duraksama ve ka

rarsızlık gösteriyorlardı. Rothenmoor'da Borckeler, son

ra da Morgnitz ve Dabergotz'daki aileler Effi'nin "akılcı

lık (*) hastalığına tutulmuş olduğunu", Kroschentin'deki 

Grasenabblarsa doğrudan doğruya onun bir "tanrıtanı

maz" olduğunu ileri sürdüler. Gerçi (kızlık adı Stiefel von 

Stiefelstein olan) Güney Almanyalı yaşlı Bayan von Gra-

senabb Effi'yi hiç olmazsa Tanrı'ya inanma bakımından 

kurtarmak için zayıf bir denemede bulunmuştu ama, Si-

donie von Grasenabb, kırk üç yaşındaki bu yaşlı erden he

men ortaya atıldı: "Sana diyorum, anne: Bu kadın yalnız

ca tanrıtanımaz, başka bir şey değil ve hep öyle kalacak

tır." Bunun üzerine kendi kızından korkan yaşlı kadın akıl

lıca davranarak susmuştu. 

Bütün bu dolaşma aşağı yukarı iki hafta sürmüştü; zi

yaretlerin sonuncusundan 2 aralık günü akşam geç zaman 

Kessin'e döndüler. Bu son ziyaret Papenhagen'deki Gül-

denklee ailesine yapılmıştı. Bu durumda Innstetten yaşlı 

Güldenklee ile siyaset üzerine konuşma talihsizliğinden 

kurtulamamıştı. "Ya, değerli kaymakamımız, zamanın na

sıl değiştiğini düşünüyorum da! Bir insan ömrü kadar ya 

da aşağı yukarı insan ömrüne yakın bir zaman önce, yine 

bir 2 aralık günü -eğer tümüyle başka bir soydan gelme-

(*) Akılcılık (rasyonalizm): Tannbilimin vahyine inanmayan ve din 
inançlarını kutsal kitaplardan çok akla ve mantığa dayandıran bir öğreti. 
(Çev.) 
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diyse- Napoleon'un yeğeni olan kutsal Louis (*), Paris 
halkım topa tutmuştu. Bu konuda bağışlanabilir; Louis bu 
işlerin adamıydı. Zaten bence: 'Herkes lâyığını bulur.' An
cak sonradan onun bütün saygınlığını yitirip de 1870 yı
lında sıkılmadan bize de çatmak istemesi, nasıl diyeyim bil
mem, bir küstahlıktı. Ama, ona da haddi bildirildi. Bizim 
başımızdaki yaşlı adam şakaya gelmez; o bizi korumasını 
bilir..." 

Böyle saçmalıkları görünüşte ciddi karşılayacak ka
dar akıllı olan Innstetten: "Evet," dedi, "Sar kahramanı ve 
fatihi (* *) ne yaptığını bilmiyordu. Ancak kendisi için çok 
katı yargılar vermemelisiniz. Sonunda kim kendi evinde 
egemen olabilir? Hiçkimse. Ben de hükümetin yönetimi
ni şimdiden başka ellere vermeye hazırlanıyorum; Louis 
Napoleon ise, Katolik, daha doğrusu Cizvit karısının (** *) 
elinde bir parça balmumundan başka bir şey değildi." 

"Evet, karısının elinde bir balmumuydu ve karısı son-

(*) Louis: Fransa İmparatoru Üçüncü Napoleon (Charles Louis Na
poleon Bonaparte, 1808-1873): Birinci Napoleon'un yeğenidir. Gençliği se
rüvenlerle geçmiştir. Bir ara Londra'ya kaçmış, 1848 Devrimi'nden sonra 
Fransa'ya dönerek kendisini cumhurbaşkanlığına seçtirmiştir. Cumhuriye
te bağlı kalacağına ant içmesine karşın, 2 Aralık 1851 'de partilerin ileri ge
lenlerini yakalatmış, meclisi dağıtmış, Paris halkının ayaklanmasını acıma
sızca bastırmış, ertesi yıl da ulusuna imparatorluğunu kabul ettirmiştir. Kı
rım Savaşı onun zamanında yapılmış, Fransa'yı daha birçok savaşa sokmuş, 
ülkesinin kimi yengiler kazanmasını sağlamıştır. Ancak Prusya'ya hazırlık
sız olarak savaş ilan etmesi üzerine 1870-1871 Savaşı'nda Fransa'nın yenil
mesine neden olmuş, kendi de Sedan'da tutsak düşmüştür. Savaştan sonra 
Chiselhurst'a çekilerek orada ölmüştür. (Çev.) 

(**) Burada Innstetten, III. Napoleon'la alay etmektedir. (Çev.) 
(***) İmparatoriçe Eugénie (Eugéne de Montijo): Aslen lspanyoldur. 

1826 yılında Granada'da doğmuş, 1853'te III. Napoleon'la evlenmiş, 
1920'de Madrit'de ölmüştür. (Çev.) 
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ra ona istediği biçimi verdi. Elbette Innstetten, Louis b ö 

y 1 e idi. Ancak bununla bu oyuncak bebeği kurtarmak is

temiyorsunuz herhalde, öyle değil mi? Onun hakkında ar

tık yargıya varılmıştır. Zaten kadın egemenliğinin aslında 

yeğlenesi bir şey olup olmadığı da henüz kanıtlanmış de

ğildir." Yaşlı Güldenklee bu sözleri söylerken, biraz da en

dişeyle karısının gözlerini arıyordu, "yalnızca kuşkusuz ki 

kadının böyle bir durum için uygun olması gerekir. Ama 

bu kadın kimdi? O aslında bir kadın değil, en uygun anla

tımla bir 'dam'dı: 'Dam'; bu sözcük, her şeyi açıklıyor. 

'Dam' m her zaman aşağı yukarı bir özelliği vardır. -Erdem 

taslayanlardan nefret ettiğim için Yahudi bankacıyla iliş

kisini söz arasında belirtmekten hoşnut olduğum- bu Eu-

genie'de, Cafe chantant'dan bir şeyler vardı; yaşadığı kent 

Babil olsaydı, o Babil'in kötü kadını olurdu. Daha açık ko

nuşamam; çünkü", burada Güldenklee Effi'ye dönerek 

eğildi, "Alman kadınlarına borçlu bulunduğum saygıyı bi

lirim. Bu konuya önünüzde değindiğim için bile bağışla

manızı rica ederim, saygıdeğer hanımefendi..." 

İlk önce seçimden, soylu ailelerden ve kolzadan söz 

edildikten sonra, söyleşi böylece sürüp gitmişti. Şimdiyse 

Innstetten'la Effi evlerindeydiler, birlikte oturup daha ya-

nm saat kadar gevezelik etmişlerdi. Evdeki iki hizmetçi kız 

çoktan yatmıştı; çünkü zaman gece yarısına yaklaşıyordu. 

Sırtında kısa bir ropdöşambr, ayaklarında maroken 

iskarpinler olan Innstetten bir aşağı bir yukarı dolaşıyor

du; Effi'nin arkasında henüz tuvaleti vardı; yelpaze ve el

divenleri ise yanında duruyordu. 

Innstetten, odanın içinde dolaşmasına ara vererek: 

"Evet", dedi, "bugünü herhalde kutlamamız gerek; ama na-
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sil kutlayalım, daha bilmiyorum. Sana bir utku marşı mı 
çalayım yoksa dışarıdaki köpekbalığını harekete mi geçi
reyim ya da seni koridorda omuzlarımda mı taşıyayım? 
Herhalde bir şey yapmalıyız; çünkü haberin olsun, bugün 
yaptığımız, sonuncu ziyaretimizdi." 

Effi: "Tanrı'ya şükür sonuncusuydu" dedi. "Ama ar
tık rahata kavuştuğumuzu duyumsamakla bile bunu yete
rince kutluyoruz, sanırım. Yalnızca beni bir kezcik olsun 
öpebilirdin. Ama bunu hiç düşünmüyorsun. Bütün o uzun 
yolda kıpırdamadın bile; kardan adam gibi soğuksun. Her 
zaman yalnızca puro." 

"Dur canım, elbette ben de düzelirim. Şimdilik bütün 
bu ziyaret ve ilişkiler konusunda ne düşündüğünü öğren
mek istiyorum. Gittiğimiz ailelerden herhangi birinden 
hoşlandın mı? Bu konuda Brockeler mi Grasenabblardan 
ya da Grasenabblar mı Brockelerden üstün geldi? Yoksa 
daha çok yaşlı Güldenklee'yi mi beğendin? Onun Euge-
nie üzerine söyledikleri doğrusu soylu insanlara yaraşan, 
içten bir etki yarattı!" 

"Bak hele! Bay von Innstetten da olumsuz konuşabi
liyor! Sizin tümüyle başka bir yanınızı öğreniyorum." 

Innstetten karısının söylediği söze aldırmadan sür
dürdü: "Eğer soylu ailelerimizden hoşlanmadınsa, Kes-
sin'de kentin ileri gelenleri üzerine ne düşünüyorsun? Lo
kal hakkında düşündüklerin nedir? Çünkü sonunda yaşa
mımız buna bağlı. Geçenlerde, yedek teğmen olan yargıç
larımızla seni konuşurken gördüm; Le Bourget'nin (*) ge-

(*) Le Bourget: Fransa'da Seine ilinde bir bucak. Burada, 28-30 Ekim 
ve 21 Aralık 1870 tarihlerinde Prusyalılarla Fransızlar arasında kanlı çarpış
malar olmuştur. (Çev.) 
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ri alınmasını yandan saldırmasıyla başardığını hayal et

mekten kurtulabilse, zarif bir adamcağız. Ya karısı! Bos

ton dansını en iyi bilen kadın olarak tanınır, oyunda da en 

güzel kâğıtlar ondadır. Yine sorayım, Effi: Kessin'de du

rum nasıl olacak? Bu kente alışabilecek misin? Kendini 

halka sevdirip de Reichstag'a (*) geçmek istediğimde, ba

na çoğunluğu sağlayabilecek misin? Yoksa köşeye çekil

mek, kentlisiyle ya da köylüsüyle olsun, Kessin halkıyla 

ilişkiyi kesmekten yana mısın? 

"Eczacı olmasa köşeye çekilmeye karar verirdim. Hiç 

kuşkusuz Sidonie'yi biraz daha inceleyeceğim; ama bunu 

daha çok şansa bırakmak gerek; bu deneme nasıl olsa ya

pılacak. Sonunda Gieshübler'de karar kılıyorum. Sana bi

raz tuhaf gelecek ama, burada kendisiyle bir iki laf edile

bilecek tek kimse, tek gerçek insan gerçekten de o." 

Instetten: "Öyledir," dedi; "insan seçmesini ne güzel 

biliyorsun." 

Effi: "Öyle olmasa, sen şimdi benim olur muydun?" 

diyerek kocasının koluna asıldı. 

* * * 

Bu, 2 Aralık'ta oluyordu. Bir hafta sonra Bismarck 

Varzin'e gelmişti; Innstetten, Noel'e değin, belki de daha 

fazla bir süre kendisi için sakin geçecek günlere artık hoş

ça kal demek gerektiğini biliyordu. Prens, daha Versail-

les'dan bu yana Innstetten'a karşı özel bir sevgi gösteriyor 

ve sofrasında konuk bulunduğu zamanlar olduğu gibi yal

nızken de onu yemeğe çağırıyordu; çünkü davranışları ve 

(*) Reichstag: Almanların millet meclisi. (Çev.) 
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zekâsıyla hemen kendini gösteren genç kaymakam, pren

sesin de sevgisini kazanmış bulunuyordu. 

Ayın on dördünde ilk çağrı yapıldı. Gara kadar hemen 

hemen iki saat süren yolu, kar olduğu için Innstetten kı

zakla gitmeye niyetleniyordu; gardan sonra da bir saatlik 

tren yolculuğu vardı. "Beni bekleme, Effi. Gece yarısın

dan önce dönemem; belki saat ikiyi bulur, belki daha da 

geç kalırım. Ama seni rahatsız etmem. Yarın sabah yine 

buluşmak üzere hoşçakal." Innstetten bu sözleri söyledik

ten soma kızağa bindi; Graditz Harası'nda (*) yetişmiş 

kula donlu iki at uçarcasına kızağı çekerek kasabadan geç

tiler, sonra kırların ortasından gara doğru yol aldılar. 

Bu, hemen hemen on iki saat sürecek ilk uzun ayrı

lıştı. Zavallı Effi, akşamı nasıl geçirecekti? Erkenden yat

mak tehlikeliydi; o zaman gece uyanır, yeniden uyuya

maz, evin içindeki bütün seslere kulak kabartırdı. Hayır, 

ilk önce iyice yorulmalı, sonra dalgın bir halde uyumalıy-

dı, en iyisi buydu. Annesine bir mektup yazdı, sonra da 

üzüntülü haline acıdığı Bayan Kruse'ye gitti. Bu kadınca

ğız kara tavuğu çoğunlukla gece geç vakte değin kucağın

da tutuyordu. Effi'nin gösterdiği iltifat, fazla ısıtılmış oda

sında sessiz ve dingin bir oturup kendi kendine kara dü

şüncelere dalmış bulunan kadın tarafından kesinlikle kar

şılık görmedi. O nedenle Effi, ziyaretinin hoşnutluktan 

çok rahatsızlığa yol açtığını fark ederek çekilip gitti; yal

nızca gitmeden hastanın birşey isteyip istemediğini yine 

sordu. Ancak Bayan Krusc her öneriyi geri çevirdi. 

(*) Graditz Harası: Saksonya ilinde Elbc kıyısında en ünlü Prusya ha
rası. 1722'de kurulmuştur. (Çev.) 
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Bu arada akşam olmuştu; lamba şimdiden yanıyordu. 
Effi, odasının penceresine dayandı; ağaçlarının dallarında 
kar parlayan koruya doğru bakıyordu. Karşısındaki görü
nüme öyle dalmıştı ki, arkasında odanın içinde ne olduğu
nun farkında bile değildi. Yeniden arkasına dönünce, Fri-
edrich'in sakin ve sessiz bir halde kanepenin önündeki 
masada tek kişilik bir tepsi hazırlamakta olduğunu fark et
ti. Işte,akşam yemeği... ister istemez sofraya oturmam ge
rekecek. Ancak lokmalar boğazından geçmiyordu; yeniden 
ayağa kalktı, annesine yazdığı mektubu bir kez daha göz
den geçirdi. Daha önce de gerçi bir yalnızlık duymuştu; a-
ma şimdi bunu iki katı duyuyordu. Şu ara Jahnke'nin kır
mızı saçlı ikizleri ya da Hulda bile içeriye giriverse, bunun 
için neler vermezdi! Gerçi Hulda hep duyarlı gözükür ve 
çoğunlukla yalnızca aşktaki başarılarıyla ilgilenirdi; ancak 
bu başarılar ne değin kuşkulu ve uydurma da olsa, Effi şu 
anda onları dinlemekten çok hoşlanacaktı. Sonunda, kuy
ruklu piyanonun kapağını açtı; bir şeyler çalacaktı; ama ça
lamadı. "Hayır, bu bana tümüyle üzüntü verecek; daha iyi
si okuyayım" dedi. Bu niyetle bir kitap aradı. İlk eline ge
çen, eski tarihli, belki de Innstetten'ın teğmenlik günlerin
den kalma, kırmızı ciltli, kalın bir yolculuk kitabı oldu. 
"Evet, bu kitaptan okuyayım; insanı böyle kitaplardan da
ha çok yatıştıran hiçbir şey yoktur. Tehlikeli olan yalnızca 
haritalardır, gözleri yorar; ama ben nefret ettiğim bu göz 
düşmanlanndan sakınmasını bilirim." Effi bunları söyle
yerek kitabı rasgele açtı: 

Yüz elli üçüncü sayfa çıkmıştı. Arada saatin tik tak
larını, dışardan da, ortalık karardığından bu yana arabalık
taki yerini bırakıp her akşam olduğu gibi o gün de yatak 
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odasının önünde duran büyük hasır üzerine uzanan Rol-
lo'yu işitiyordu. Köpeğin yakınlığını duymak, Effi'nin 
yalnızlık duygusunu azalttı; hatta hemen hemen keyfi ye
rine gelerek hemen kitabı okumaya başladı. Önünde açılı 
duran sayfada "Ermitage"dan, Bayreuth (*) dolaylarında, 
margravlara (**) özgü eğlenti sarayından söz ediliyordu; 
bu, aklına Bayreuth'u, Richard Wagner'i (***) getirerek 
merakını çekti ve şu satırları okudu: "Ermitage'daki resim
ler arasında birinden daha söz edelim: Bu resim, güzelli
ğiyle değil ama eskiliği ve betimlediği kişi dolayısıyla il
gi çekmektedir. Yüzündeki çizgiler biraz endişe verecek 
denli sert, küçük başlı bir kadın portresi karşısındayız. Ka
dının boynunda başını taşır gibi görünen bir yakalık var
dır. Bazı kimseler bu kadının on beşinci yüzyıl sonların
dan eski bir margrav olduğunu ileri sürmektedir; bazıları
nın görüşüne göre de resimdeki kadın, Kontes von Orla-
münde'dir. (****) Ancak bunun, Hohenzollern tarihinde 

(*) Bayreuth: Ren ırmağının en büyük sağ kolu Main kıyısında bir Bav-
yera kenti. Richard Wagner'in yapıtlarının sahnelenmesi için Bavyera Kra
lı II. Louis orada bir opera yapısı yaptırmıştır. 1872 yılından başlamak üze
re Wagner Bayreuth'a yerleşmiş ve kent onunla büyük bir ün kazanmıştır; 
Bayreuth bugün de Wagner Festivali'yle ünlüdür. (Çev.) 

(**) Margrav: Eskiden sınır bölgelerindeki komutanlara Almanya'da 
Markgraf (Margrav) denirdi. Sonradan bu bir soyluluk sam olmuştur. (Çev.) 

(***) Richard Wagner (1813-1883): Almanların büyük opera beste
cisi. Başlıca yapıtları: Uçan Hollandalı, Tannhauser, Lohengrin, Tristan ve 
Isolde, Parsifal, vb. (Çev.) 

(****) Orlamünde: Thüringen'de bir kasaba. Eskiden orada bir kont 
sülalesi otururmuş. Bu sülalenin 1373 yılında soyu tükenmiş. Bir söylence
ye göre, XIII. yüzyılda Kontes Agnes von Orlamünde, ikinci bir evlilik yap
masına engel olarak gördüğü iki çocuğunu öldürmüş. Kendi ölümünden son
ra, beyazlar giymiş bir hayalet halinde Hohenzollern hanedanının sarayla
rında görünürmüş. (Çev.) 
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'Beyaz Kadm' adıyla oldukça ün kazanmış bulunan kadı
nın resmi olduğunda her iki taraf birleşmektedir." 

Effi, kitabı bir yana iterek: "Tam üstüne basmışım," 
dedi; "ben sinirlerimi yatıştırmak istiyorum, ilk okudu
ğum "Beyaz Kadın"ın öyküsü oluyor; kendimi bildim bi
leli bu kadından korkarım. Ama nasılsa bir kez korku ak
lıma geldi; bari sonunu da okuyayım." 

Kitabı yeniden açarak okumayı sürdürdü: " . . . ( S a h i 
b i Hohenzollern ailesinin tarihinde böyle bir rol oynamış 
bulunan) bu eski portre, 'Ermitage' Sarayı'nın özel tari
hinde resim olarak da bir rol oynamaktadır. Bu rol, tablo
nun, arkasında yeraltından yukarıya çıkan ve yabancı bir 
kimsenin göremeyeceği bir merdivenin bulunduğu gizli 
bir kapıya asılı olmasıyla ilgilidir. Söylentiye göre, Napo-
leon burada gecelediğinde, 'Beyaz Kadın' çerçeveden çı
karak onun yatağına doğru yürümüş. Dehşet içinde yata
ğından fırlayan imparator, yaverini çağırmış ve ömrünün 
sonuna değin bu 'maudit chaetau'dan ('ilençli şatodan') öf
keyle söz etmiş." 

Effi: "Kitap okuyarak kendimi yatıştırmaya çalışmak
tan vazgeçmem gerek" dedi. "Daha okumayı sürdürürsem, 
şeytanın bir şarap fıçısına binerek dolaştığı bir mahzene 
geleceğim kesin. Sanırım Almanya'da buna benzer şeyler 
çoktur; elbette bir yolculuk kılavuzunda da bütün bunla
rın toplu olarak bulunması gerekir. En iyisi yine gözleri
mi kapatıp elimden geldiğince kına gecemi hayalimden ge
çirmeye çalışayım: Gözyaşı dökmekten oyundaki rolleri
ni yapamayan ikizler... Herkes şaşkın bir durumda birbiri
ne bakarken, böyle gözyaşlarının insana cenneti açtığını 
şaşırtıcı bir ciddilikle ileri süren kuzen Briest. O gerçek-
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ten sevimli ve çılgınca neşeliydi... Şimdi gelelim bana! 
Üstelik de buradaki bana. Ah! Büyük bir hanımefendi ola
rak hiçbir işe yaramıyorum. Annem, evet annem burası için 
uygundu; bir kaymakam karışma yakışacak biçimde bura
nın göreneklerini, modasını düzenler, herkese örnek olur
du. Sidonie Grasenabb da ona karşı büyük bir saygı gös
terir, annemin inançlı ya da inançsız olmasından fazla en
dişe duymazdı. Fakat ben... Ben bir çocuğum Ve hep ço
cuk kalacağım. Çocuk kalmanın bir mutluluk olduğunu 
duymuştum bir keresinde. Ama bilmem ki bu doğru mu... 
Herhalde insan gittiği yere uymak zorunda." 

Bu arada Friedrich sofrayı toplamak için gelmişti. 
"Saat kaç, Friedrich?" 

"Dokuza geliyor, hanımefendi." 
"İşte, çalıyor. Bana Johanna'yı gönderin." 

* * * 

Gelmemi istemişsiniz, hanımefendi." 
"Evet, Johanna. Yatmak istiyorum. Gerçi daha erken 

ama öyle yalnızım ki... tik önce şu mektubu posta kutusu
na atın, siz dönünceye değin zaman gelmiş olur. Zaten za
man gelmese de yatarım." 

Eff i lambayı alarak yatak odasına gitti. Rollo gerçek
ten de hasırın üstünde uyuyordu. Effi'nin geldiğini görün
ce geçeceği yolu açmak için kalktı ve kulaklarıyla genç ka
dının eline süründü. Sonra yeniden yerine yattı. 

Bu arada Johanna mektubu posta kutusuna atmak için 
kaymakamlığa gitmişti. Orada acele etmeye pek de gerek 
görmeyerek kaymakamlık hademesinin karısı Bayan Pa-
aschen'le çene çalmayı yeğledi. Elbette bu görüşme genç 
bayan konusunda oluyordu. 
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Paaschen: "Hanımın nasıl?" diye sordu. 

"Çok genç." 

"İyi ya, bu bir şanssızlık değil; tersine şanslı olduğu

nuzu gösterir. Gençler hep aynanın önünde durup bir şey

ler takıp çıkartırlar; zaten işin iyi yanı da budur; fazla gör

mezler, fazla işitmezler. Kocakarılar gibi dışarda durma

dan tüm artıklarını sayacak ve yalnızca kendileri öpülme-

dikleri için birisinin öpülmesine izin vermeyecek duruma 

gelmemişlerdir henüz." 

Johanna: "Evet", dedi, "benim eski hanımım hiç sı

kıntısı olmadığı halde çok cimriydi. Ama yeni hanımım

da hiç böyle bir huy yok." 

"Bey ona karşı çok mu sevgi gösteriyor?" 

"Ooo, çok. Bunu kestirebilirsiniz." 

"Ama karısını çok yalnız bırakıyor..." 

"Evet, sevgili Paaschen; ama unutmayın ki... Prens 

var. Sonra, sonuçta o bir kaymakam. Belki daha da yük

selmek istiyor." 

"Elbette istiyordur. Yükselecektir de. Onda bu yete

nek var. Bunu Paaschen de her zaman söyler, zaten Paasc

hen insanları tanır." 

Kaymakamlığa gidiş bir çeyrekten fazla sürmüştü; 

Johanna döndüğünde, Effi aynanın önünde oturmuş bek

liyordu. 

"Çok kaldınız, Johanna." 

"Evet, hanımefendi... Bağışlayın, efendim... Karşıda 

Hayan Paaschen'e rasladım, onun için biraz oyalandım. 

Ilurası o denli sakin ki... İnsan birkaç sözcük konuşabile

ceği birine raslaymca adeta seviniyor. Christel çok iyi bir 
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insan; ama konuşmaz; Friedrich de o denli sessiz ve sakın

gan ki, ağzından tek laf çıkmaz. Elbette insan yeri geldi

ğinde susmasını da bilmeli; aslına bakarsanız çok merak

lı ve bayağı olan Paaschen hiç benim zevkime göre bir ka

dın değildir; ama ne de olsa insan birini görüp yeni bir şey 

işitince yine de hoşlanıyor." 

Eff i içini çekti. "Evet, Johanna, zaten en iyisi de bu..." 

"Ne güzel saçlarınız var, hanımefendi, ipek gibi yu

muşak ve öyle uzun ki..." 

"Evet, çok yumuşaktır. Ama bu iyi değil, Johanna. İn

sanın saçı nasılsa, huyu da öyledir." 

"Kuşkusuz, hanımefendi. Ama yumuşak huylu ol

mak, sert huylu olmaktan herhalde daha iyidir. Benim sa

çım da yumuşaktır." 

"Evet, Johanna. Hem sizin saçlarınız sarı da. Erkek

ler sarı saçı yeğler." 

"Ah, zevkler çok değişiktir, hanımefendi. Bazdan da 

siyah saçlan sever." 

Effi: "Kuşkusuz" diye güldü; "böylesini ben de bul

dum. Herhalde beğenilmek tümüyle başka bir şeye bağlı. 

Ancak sarışın olanların tenleri de hep beyaz oluyor; senin 

de öyle, Johanna. Onun için peşine takılanlann çok oldıı 

ğuna bahse girerim. Ben daha çok gencim; ama bunu bi 

lirim. Bir arkadaşım var, o da çok sarışındı, hatta senden 

daha sarıydı; bir papazın kızı..." 

"Ya, acayip..." 

"Ama rica ederim Johanna, 'ya, acayip' demekle ne 

demek istiyorsunuz? Bu sözünüz bana çok dokunaklı ve 

garip geldi; papaz kızlanna karşı herhalde bir kininiz ol 
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masa gerek... O çok güzel bir kızdı. Subaylarımız da -an

layacağınız, bizim orada subaylarımız, üstelik kırmızı üni

formalı süvarilerimiz vardı-, evet, subaylarımız da onu hep 

güzel bulurlardı; arkadaşım tuvaletten de çok iyi anlardı; 

örneğin siyah kadifeden ceket giyer, göğsüne bir çiçek, gül 

ya da gün çiçeği takardı. Yalnızca keşke o kadar fırlak, bü

yük gözleri olmasaydı... Ah, o gözleri görmeliydin, Johan-

na! En az bu kadar büyüktü, (Eff i gülerek sağ gözünün ka

pağını çekiyordu) gözleri öyle olmasa arkadaşım kesinlik

le bir güzellik kraliçesi olurdu. Adı da Hulda'ydı, Hulda 

Niemeyer... Birbirimizle pek o kadar yakın değildik; ama 

şimdi burada, yanımda olsa da şu küçük kanepenin bir kö

şesine otursa, geceyansma değin, belki daha da fazla onun

la gevezelik ederdim. İçimde öyle bir özlem ve..." Eff i bu

nu söylerken Johanna'nın başını tutup iyice kendisine çek

ti..." Öyle bir korku var ki..." 

"Ah, bu olur, hanımefendi. Zamanında hepimiz kor

kardık." 

"Hepiniz korkar mıydınız? Bu da ne demek oluyor, 

Johanna?" 

"...Eğer gerçekten de bu denli korkuyorsanız, kendi

me burada bir yatak yapabilirim, hanımefendi. Hasın alı

rım, bir iskemleyi de devirir, başucuma dayanm, sonra ya

rın sabaha ya da beyefendi dönünceye değin burada uyu

rum." 

"Beyefendi beni rahatsız etmeyecek. Bana kendisi söz 

verdi." 

"Ya da isterseniz şu kanepenin bir köşesinde otura

yım." . 
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"Evet, belki bu olabilir. Ama hayır, olmaz. Bey kork

tuğumu bilmemeli; böyle şeylerden hoşlanmaz. Hep ken

disi gibi yürekli ve azimli olmamı ister. Ben de öyle ola

mıyorum; öteden beri biraz hastalıklı bir yapım var... An

cak kuşkusuz kendimi zorlamak ve bu konularda, daha 

doğrusu genellikle onun istediği gibi olmak zorunda bu

lunduğumu çok iyi anlıyorum... Zaten Rollo da var. Kapı

nın önünde yatıyor." 

Johanna her sözcüğü başıyla onayladı, sonra Effi'nin 

komodininin üstündeki mumu yaktı. Lambayı aldı. "Baş

ka bir buyruğunuz var mı, hanımefendi?" 

"Hayır, Johanna. Pancurlar sıkı sıkı kapalı, değil mi?" 

"Yalnızca aralık, hanımefendi. Yoksa burası çok ka

ranlık ve bunaltıcı olur." 

"Peki, peki." 

Artık Johanna uzaklaşmıştı; Effi'yse yatağına girip 

yorganına sarıldı. Mumu yanar durumda bıraktı; çünkü 

hemen uyumak istemiyor, daha çok biraz önce kına gece

sini düşündüğü gibi, şimdi de balayı yolculuğunu anımsa

maya, yolculukta bütün olanları gözünün önünden geçir

meye niyetleniyordu. Ama niyetlendiği gibi yapamadı; Ve-

rona'ya değin gelip de Juliet Capulet'in (*) evini ararken, 

gözleri kapanmıştı bile. Küçük gümüş şamdandaki ufak 

mum parçası yana yana gittikçe ufalarak sonunda bir kez 

daha alevlenip söndü. 

(*) Juliet Capulet (ltalyarıcası Giulietta): William Sheakespcare'iıı 
(1564-1616) ölmez yapılı Romeo veJuliel'ia kahramanı olan kız. Bilindiği 
gibi, Juliet'in ailesi Capuletlcr ve bu ailenin düşmanı olan, Romeo'nun ai
lesi Montaiguler Verona'da yaşamışlardır. (Çev.) 
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Effi bir süre için deliksiz.uyumuştu. Ancak birdenbi

re acı acı bağırarak uykusundan fırladı, bu haykırışı ken

disi de hâlâ duyar gibiydi. Rollo da dışarda. havladığından, 

bu ses de koridor boyunca boğuk vc hemen hemen korkunç 

bir biçimde "hav, havv" diye yankılanıyordu. Effi'ye, yü-

-eği duruyormuş gibi geldi; bir türlü seslenemiyordu; bu 

arada önünden bir şey süzülüp geçti ve koridora bakan ka

pı birdenbire açıldı. Ama en çok korktuğu anda, birdenbi

re feraha da kavuştu; çünkü, dehşet verici bir şey yerine 

şimdi Rollo ona doğru gelmiş, başıyla genç kadının elini 

arıyordu; bu eli bulduktan sonra, yatağın önünde serili olan 

halıya uzandı. Effi de öteki eliyle üç kez zile basmıştı; da

ha yarım dakika bile geçmeden Johanna, ayakları çıplak, 

etekliği kolunda, kareli, büyük bir şalı başına ve omuzla

rına atmış olarak göründü. 

"Tanrıya şükür, Johanna gelebildiniz." 

"Ne oldu, hanımefendi? Düş mü gördünüz, efendim?" 

"Evet, bir düş gördüm. Herhalde böyle bir şey olma

lı... Ama arada başka bir şey de vardı." 

"Ne vardı acaba, hanımefendi?" 

"Dalmış, uyuyordum, birdenbire uykudan fırlayarak 

bağırdım... Belki bu bir karabasandı... Karabasan görme 

huyu ailemizde vardır; babam da hep karabasan görür ve 

bizi korkutur. Yalnızca annem her zaman ona kendisini ka

rabasana bırakmamasını söyler; ne var ki bunu söylemesi 

kolay ama insanın elinde mi? işte ben de uykumdan fırla

yarak bağırdım; karanlıkta görebildiğim kadarıyla çevre

me baktığımda, şimdi tam sizin durduğunuz yerde yatağı-
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ma bir şey süründü, sonra geçip gtiti. Bunun ne olduğunu 

kendi kendime sorunca..." 

"Neydi acaba, hanımefendi?" 

"Evet bunu kendi kendime sorunca... Bir şey söyle

yemiyorum, Johanna... Ama sanınm bu, Çinliydi." 

"Yukarıdaki Çinli mi?" Johanna gülmeye çalışıyordu. 

"Christel'le benim iskemlenin arkalığına yapıştırdığımız 

küçük Çinli. Ah! Hanımefendi! Siz düş görmüşsünüz... O 

ara uyanmış olsanız bile, bütün bunlar yine düşten kalma 

şeyler..." 

"Sözüne inanırdım ama bu tam Rollo'nun dışarda 

havladığı anda oldu; onu herhalde Rollo da görmüştü; son

ra birdenbire kapı açıldı, sadık hayvan sanki beni kurtar

maya geliyormuş gibi bana doğru atıldı. Ah, sevgili Johan

na, çok korkunçtu. Ben de o denli yalnız ve gencim ki... 

Ah, göğsünde ağlayabileceğim biri burada olsaydı. Ama 

evden o denli uzağım ki... Ah, evden..." 

"Beyefendi artık neredeyse gelir." 

"Hayır, gelmesin; beni böyle görmemeli. Belki benim

le alay eder, sonra onu hiç bağışlayamam. Çünkü o denli 

korkunçtu ki, Johanna... Siz şimdi burada kalın... Ama 

Christel'le Friedrich'i uyandırmayın... Onlar bunu bilme

sin." 

"İsterseniz Bayan Kruse'yi de çağırabilirim; o uyu

maz, bütün gece oturur." 

"Hayır, hayır, onun kendisi de beni ürkütüyor. Kara 

tavuğu da öyle; Bayan Kruse gelmesin. Hayır, Johanna, 

yalnızca siz burada kalın. Ne iyi ettiniz de şu pancurları 

aralık bıraktınız. Pancurları tümüyle açın, gürültüyle açın 
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da bir ses işiteyim, bir insan sesi... Kulağa tuhaf gelse de, 

buna insan sesi diyorum... Sonra camı da biraz açın; oda

ya hava, ışık girsin." 

Johanna genç kadının istediklerini yaptı; Effi de ba

şını yeniden yastıklara bırakıp biraz sonra derin bir uyku

ya daldı. 
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ONUNCU BOLUM 

Innstetten ancak sabahleyin saat altıda Varzin'dcn 
dönmüş ve Rollo'nun yaltaklanmalarından kendini kurta
rarak elinden geldiğince yavaş odasına çekilmişti. Burada 
soyunup dökündükten sonra uzandı ve Friedrich'in, üze
rine yalnızca bir battaniye örtmesine razı oldu. Uşağına: 
"Beni dokuzda uyandır!" demişti. Friedrich de onu tam do
kuzda uyandırdı. Innstetten hemen kalkarak: "Kahvaltıyı 
getir!" diye buyruk verdi. 

"Hanımefendi daha uyuyorlar." 

"Ama saat bir hayli ilerledi. Bir şey mi oldu?" 

"Bilmiyorum; tek bildiğim, Johanna'nın bütün gece 
hanımefendinin odasında uyumak zorunda kaldığıdır." 

"Öyleyse Johanna'yı gönder." 

Johanna da geldi. Yüzünün rengi her zamanki gibi pem
beydi; gece olup bitenlere pek aldırmamış görünüyordu. 

"Hanımefendinin nesi var? Friedrich, herhalde bir şey 
olduğunu, gece sizin karşıda yattığınızı söylüyor." 

"Evet, Baron Hazretleri. Hanımefendi üst üste üç kez 
hızlı hızlı zil çaldı; derhal bir şey olduğunu tahmin ettim. 
Gerçekten de öyleydi. Hanımefendi herhalde düş görmüş 
olmalıydı ya da belki de öteki geldi." 

118 



"Hangi öteki?" 
"Ah, beyefendi, siz onu bilirsiniz." 
"Hiçbir şey bildiğim yok. Yalnızca bu işe bir son ver

mek gerek. E, hanımı nasıl buldunuz?" 

"Kendinden geçmiş gibiydi, yatağın yanında duran 
Rollo'nun tasmasına sımsıkı yapışmıştı. Hayvan da ürkek
lik gösteriyordu." 

"Acaba hanımın düşüne ne girmiş veya işittiği ya da 
gördüğü nedir? Size ne dedi?" 

"Yatağına sürünürcesine önünden süzülüp geçtiğini 
söyledi." 

"Neyin? Kimin?" 

"Yukarkinin. Salondakinin ya da küçük odadakinin." 
"Ben buna saçmalık derim, başka bir şey değil. Yine 

hep o budalaca öykü; bunu bir daha işitmek istemiyorum. 
Sonra hanımın yanında mı kaldınız?" 

"Evet, efendim. Onun tam yanında kendime yere bir 
yatak yaptım. Elini tuttum, sonra hanım uykuya daldı." 

"Hâlâ uyuyor mu?" 

"Dalgın dalgın." 
"Bunu merak ettim, Johanna. İnsan sağlıklıyken uyur 

ama, hastalanınca da böyle uyuyabilir. Onu uyandırmalı-
yız, elbette yeniden korkmaması için dikkatli davranmak 
gerek. Friedrich de kahvaltıyı getirmesin; hanımefendi 
uyanıncaya dek bekleyeceğim. Göreyim sizi, becerikli dav
ranın." 

* * * 

Yarım saat sonra Effi geldi. Pek iyi görünmüyordu; 
rengi sapsarıydı ve Johanna'ya dayanmıştı. Ancak Innstet-
ten'ı görür görmez koşup sarılarak öptü. Effi bunu yapar-
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ken yüzünden gözyaşları yuvarlanıyordu. "Ah, Geert, Tan

rıya şükür geldin. Artık yine her şey düzeldi demektir. Bir 

daha gitme, bir daha beni yalnız bırakma." 

"Benim sevgili Eff im... Oraya bırakın, Friedrich, ben 

düzeltirim... Benim sevgili Effim, seni düşüncesizliğim

den ya da keyfimden değil, böyle olması gerektiği için 

yalnız bırakıyorum; seçme şansım yok; ben görevde olan 

bir adamım; prense ya da hatta prensese: Altes! Ben ge

lemeyeceğim, karım çok yalnız ve korkuyor' diyemem. 

Bunu söylersem, oldukça gülünç bir duruma düşeriz, ben 

kesin, sen de... Ama ilkönce bir fincan kahve iç bakayım." 

Effi kahveyi içince gözle görülür biçimde canlandı. 

Sonra yeniden kocasının elini tutarak dedi ki: "Herhalde 

hakkın var; görüyorum ki bu olmaz. Sonra biz daha yük

selmek istiyoruz. Biz, diyorum; çünkü aslında ben senden 

daha hırslıyım..." 

Innstetten: "Bütün kadınlar böyledir" diyerek güldü. 

"Öyleyse karar verildi; çağrıları bundan sonra da es

kisi gibi kabul edersin; ben de burada kalır, 'yüksek soy-

lu'mu beklerim; bak, bunu söylerken aklıma mürver ağa

cının altındaki Hulda geldi. Acaba o nasıl dersin?" 

"Hulda gibi kadınların keyfi her zaman yerindedir. A-

ma sen daha ne söyleyecektin?" 

"Şunu söyleyecektim ki, ben gerekirse burada yalnız 

da kalırım; ama bu evde değil. Ne olur, evimizi değiştire

lim. Rıhtım boyunda o denli güzel evler var ki... Bir tane

si Konsolos Martenlerle Konsolos Grützmacherlerin evle

ri arasında, bir tanesi çarşıda, tam Gieshübler'in evinin 

karşısında... Niçin orada oturamayahm da burada oturalım? 

Berlin'de ailelerin komşularda fazla piyano çalınmasını, 
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hamamböceklerini, kapıcının karısının suratsız oluşunu 

bahane ederek ev değiştirdiklerini bize konuk gelen akra

ba ve dostlarımızdan birçok kez işitmiştim; bu böyle kü

çük bir şey için yapıldıktan sonra..." 

"Küçük bir şey mi? Kapıcının karısı mı? Böyle söy

leme." 

"İşte böyle bahanelerle böyle bir şey olası olduktan 

sonra, senin kaymakam olduğun ve herkesin isteğine gö

re hareket ettiği, birçok kimsenin de sana minnettar oldu

ğu burada buna olanak olsa gerek. Gieshübler bana acıya

cağından bu konuda yalnızca benim hatırım için bile bize 

kesinlikle yardım eder. Şimdi söyle bakalım, Geert, bu 

ilençli evden çıkalım mı, bu şeyin bulunduğu ev..." 

"Çinlinin bulunduğu ev demek istiyorsun. Görüyor

sun ya, Effi! Bu korktuğun sözcük, o ortaya çıkmadan da 

söylenebiliyor. Orada gördüğün ya da yatağının yanından 

süzülerek geçtiğini söylediğin şey, kızların yukarıda is

kemlenin arkalığına yapıştırdıkları küçük Çinli'ydi; onun 

sırtında mavi bir giysi, başında da, üstünde düğmesi bulu

nan yassı bir başlık olduğuna iddiaya girerim." 

Effi başıyla onayladı. 

"İşte görüyor musun; düş, hayal, başka bir şey değil. 

Sonra herhalde Johanna da dün sana yukarıdaki düğünle 

ilgili bir şeyler anlatmıştır..." 

"Hayır. 

"Daha iyi." 

"Bana hiçbir şey anlatmadı. Ama burada bir olağanüs

tülük olduğunu her şeyden anlıyorum. Ve sonra o timsah; 

burada her şey insanı o denli ürkütüyor ki..." 
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"Timsahı ilk gördüğün akşam kendini bir masalda 
sanmıştın..." 

"Evet, o zaman..." 
"...Sonra, Effi, burada kımıldayamayacak duruma gel

sem de, olası bile olsa, ben evi ne satarım, ne de en ufak 
bir değişiklik yapabilirim. Bu, Varzin'le ilişkiyi kesmek gi
bi bir şey olur. Kaymakam Innstetten, karısı iskemleye ya
pışık küçük Çinli'yi hayalet halinde yatağında gördüğü 
için evini satıyor diye kentteki halkın ağzına sakız vere
mem. Sonra ben mahvolurum, Effi. Böyle gülünç bir du
rumdan insan bir daha kendini kurtaramaz." 

"Öyleyse böyle bir şeyin olmadığına bu denli emin 
misin, Geert?" 

"Bunu iddia etmiyorum. Bu öyle bir şey ki, ona inan
mak da, ama daha da iyisi inanmamak da insanın kendi 
elinde. Ama böyle şeylerin olduğunu varsaysak bile, ne za
rarı var? Cinlerin aramızda dolaştığını, gerçekten de böy
le şeyler olduğunu kabul etsek bile, herhalde bildiğini tah
min ettiğim mikropların havada uçuşması, onların bütün 
bu dolaşmalarından daha kötü ve daha tehlikelidir. Sonra, 
sende, bir Briest'te böyle bir korku ve nefrete rasladığım 
için şaşırıyorum. Sanki küçük bir kentsoylu ailesinden ge-
liyormuşçasına davranıyorsun. Hayalet, soyağacı ve buna 
benzer şeyler gibi bir ayrıcalıktır; ben armalarına olduğu 
kadar 'Beyaz Kadın'lanna da değer veren aileler tanırım. 
Bu 'Beyaz Kadın' kuşkusuz siyah da olabilir." 

Effi susuyordu. 
"E, Effi. Yanıt yok mu?" 
"Ne yanıt vereyim? Senin isteklerin önünde eğildim, 

uysal davrandım; ama sanırım sen de bana daha çok ilgi 
gösterebilirdin. Buna ne denli gereksinim duyduğumu bir 
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buseydin... Gerçekten de çok ama çok üzüldüm ve seni gö
rünce, artık bütün korkumdan kurtulacağımı sandım. An
cak sen bana yalnızca, prense ve kente karşı kendini gü
lünç düşürmek istemediğini söylüyorsun. Bu pek sudan bir 
avuntu. Ben bu avuntuyu az buluyorum; çünkü sonunda 
senin bir söylediğin öteki söylediğine uymuyor. Kişisel 
olarak bu şeylere inanır görünmekle de kalmıyorsun; bir 
de benden soyluluk bakımından hayaletlerle gurur duyma
mı istiyorsun. Ne yapayım, bende böyle bir gurur yok. Ha
yaletleri kendileri için armaları denli değerli olan aileleri 
öne sürersen, bu da bir zevk sorunu; benim için armam da
ha değerlidir. Tann'ya şükür biz Briestlerin hayaleti yok. 
Briestler öteden beri çok iyi insanlardır, bu belki de ondan 
ileri geliyor." 

* * * 

Friedrich, Effi'ye bir mektup vermek için içeriye gir
memiş olsa, herhalde tartışma daha sürecek ve belki de ilk 
kez ciddi bir anlaşmazlıkla sonuçlanacaktı. Uşak: "Bay 
Gieshübler'den efendim. Mektubu getiren yanıt bekliyor" 
dedi. 

Effi'nin yüzündeki bütün neşesizlik birdenbire kay
bolmuştu; yalnızca Gieshübler'in adını işitmek bile ona er
inç ve rahatlık verdi; şimdi mektuba göz gezdirirken bu 
erinci artıyordu, ilk önce bu bir mektup değil, bir pusulay
dı; "Sayın Barones von Innstetten, doğum adı von Briest" 
adresi son derece güzel bir kitap yazısıyla yazılmıştı; mü
hür yerine yuvarlak, küçük bir resim yapıştırılmıştı. Resim
de içine bir çubuk girmiş olan bir lir (*) vardı. Bu çubuk 

(*) Lir: Bir tür çalgı. (Çev.) 
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pekâlâ bir ok da olabilirdi. Effi pusulayı kocasına uzattı; 

Innstetten de buna hayran olmuştu. 

"Haydi oku ama." 

Effi, mektubu yapıştıran resmi koparıp okumaya baş

ladı: 

"Çok saygıdeğer hanımefendi, sayın Barones! Size en 

derin sabah saygılarımı sunarken pek naçiz bir istirham

da bulunmama müsaade buyurun. Bugün öğle treniyle çok 

sevdiğim bir arkadaşım, güzel Kessinimizin bir kızı olan 

Bayan Marietta Trippelli buraya gelecek ve yarın sabaha 

değin aramızda kalacaktır. Petersburg'ta ocak ayının or-

tasınadeğin konserler vermek üzere ayın on yedisinde ora

da olmak istiyor. Prens Kotschukoff konuklara açık olan 

evine bu kez yine onu kabul ediyor. Trippelli bana karşı hep 

aynı biçimde gösterdiği lütufkârlıkla, bu akşamı benim 

evimde geçirerek (sanatında güçlük nedir bilmediği için) 

tümüyle benim seçeceğim birkaç şarkıyı söyleyeceğine söz 

verdi. Acaba sayın Barones bu müzik akşamını saat yedi

de onurlandırmak lütfunda bulunurlar mı? Teşriflerinden 

emin olarak hesaba kattığım sayın eşiniz, bu naçiz istirha

mımı herhalde destekler. Ayrıca yalnızca (Trippelli 'ye eş

lik eden) Papaz Lindeauist ve Papaz Trippel 'in dul eşi bu

lunacaktır. 

En derin saygılarımla 
A. Gieshübler" 

Innstetten: "Ee! Evet mi, hayır mı?" diye sordu. 

"Elbette evet. Hiç olmazsa biraz havam değişir. Son-
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ra, benim sevgili Gieshüblerimin daha ilk çağrısını hemen 

geri çeviremem ya." 

"Anlaştık. Öyleyse Friedrich, pusulayı getirmiş olma

sı gereken Mirambo'ya çağrıyı kabul etmekten onur du

yacağımızı söyleyin." 

Friedrich odadan çıkınca Em: "Mirambo da kim?" di

ye sordu. 

"Gerçek Mirambo, Afrika'da ve eğer coğrafyan güç

lüyse söyleyeyim, Tanganika (*) gölü dolaylarından bir 

eşkıya reisidir... Bizim Mirambo'ysa Gieshübler'in ecza

cı kalfası ve kahyasıdır; bu akşam herhalde sırtında frak, 

ellerinde beyaz eldivenler bizi bekleyecektir." 

Bu küçük olayın Effi'yi iyi etkilediği ve neşesinden 

büyük bir kısmını geri verdiği açıkça görülüyordu. Inns-

tetten ise Effi'nin bu düzelişini artırmak için kendi payı

na düşeni yapmak istedi. "Çağrıyı duraksamaksızm kabul 

ettiğine çok hoşnutum; şimdi keyfini yeniden tümüyle ye

rine getirmek için sana bir öneride bulunmak istiyorum. 

Dün geceden, benim Eff ime hiç yakışmayan daha kimi kü

çük izler kaldığını pekâlâ görebiliyorum; bunların da ge

çip kaybolması gerek. Bunun için de temiz havadan daha 

iyi hiçbir şey yoktur. Bugün hava enfes, hem serin, hem 

yumuşak; hafif bir esinti bile yok; bir gezintiye çıkmaya 

ne dersin? Ama yalnızca korunun içinde değil, uzun bir ge

zinti... Elbette kızakla gideriz; kızağın çıngırakları çalar, 

beyaz kar tabakaları önümüzde uzanır... Saat dörtte döner

sek, yeterince dinlenebilirsin, yedide de Gieshübler'e gi

der, Trippelli'yi dinleriz." j , : 

(*) Afrika'da Viktorya gölünün güney doğusunda bir göl. Batddarca 
1858'de bulunmuştur. 
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Effi kocasının elini tuttu. "Ne kadar iyisin, Geert, üs
telik gönül almasını da ne kadar iyi biliyorsun. Çünkü her
halde sana çok çocuksu geliyorum ya da hiç değilse beni 
çok saf buluyorsun, değil mi? İlk önce korkum, sonra da 
evi satmanı önermem, daha kötüsü de prens için söyledik
lerim... Buna göre, onunla hemen bütün ilişkini kesmen ge
rek - gülünesi bir şey bu. Çünkü sonunda bizim yazgımız 
için karar verecek olan adam odur. Benim için de... Ne den
li konum düşkünü olduğumu bilemezsin. Zaten seninle 
sırf bu biçimde hırslı olduğum için evlendim. Ama bunu 
söylüyorum diye ciddi bir yüz takınma. Seni seviyorum 
da... Şairlerin söylediği gibi seni bütün yüreğimle, bütün 
acılarımla ve her türlü ölçünün üstünde seviyorum." 

Effi kahkahalarla gülüyordu. Innstetten hâlâ sessizli
ğini koruduğundan, genç kadın: "Şimdi söyle bakalım", di
ye sürdürdü, "nereye gidiyoruz?" 

"Dolambaçlı bir yoldan gara gitmeyi, sonra da şose
den dönmeyi tasarlamıştım. Yemeği istasyonda ya da da
ha da iyisi Golchowski'nin lokantasında yeriz; belki anım
sarsın: Hani geldiğimiz gün "Prens Bismarck Lokali"nin 
önünden geçmemiş miydik? işte orası. Oraya böyle uğra
mak daha iyi bir etki yaratır; sonra eğer Effim izin verir
se, o Lehli ile seçimler konusunda görüşürüm. Kendisi ki
şisel olarak bir değer taşimasa da, otelini, hele de lokanta
sını son derece düzenli işletir. Buradaki insanlar yemeden 
ve içmeden bir hayli anlar." 

Onlar böyle konuşurken saat on bire geliyordu. On iki
de Kruse kızakla kapının önündeydi; Effi kızağa bindi. Jo-
hanna ayak tandırı ve kürk getirmek istiyordu; ancak Ef-
fi'nin üzerindeki etkisini hâlâ biraz sürdürmekte olan fe-
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nahk dolayısıyla serin havaya o denli gereksinimi vardı ki, 
bunların hiçbirini istemedi, yalnızca dizlerine çift katlı bir 
örtü aldı. Innstetten da Kruse'ye şöyle dedi: "Kruse, bu sa
bah sizinle birlikte gittiğimiz gara gitmek istiyoruz yine. 
Herkes şaşıracak ama, zarar yok. Koru boyunca gidelim, 
soma sola saparak Kroschentin Kilisesi'nin kulesine çıkan 
yolu tutalım, diye düşünüyorum. Hayvanları iyice koştu
run. Saat birde garda olmalıyız." 

Böylece yola çıktılar. Rüzgâr çok az olduğundan, ken
tin beyaz damları üzerinde duman vardı. Utpatel'in değir
meni de ancak yavaş yavaş dönüyordu; bu değirmenin 
önünden uçarcasına uzaklaştıktan sonra, kilise avlusunun 
tam yanından geçtiler; avluda parmaklıktan dışarıya doğ
ru büyüyen sarıçalıların uçları Effi'ye süründü; battaniye
sine karlar döküldü. Yolun öteki yanında, bir bahçe göbe
ğinden büyük olmayan, çevrilmiş bir alan vardı. Bunun 
içinde, ortada yükselen genç bir çamdan başka hiçbir şey 
görülmüyordu. 

Effi: "Orada da birisi mi gömülü?" 

"Evet. Çinli gömülü." 

Effi, sanki bir yerine bir şey batınlmışçasına birden
bire titredi. Ama daha kendine egemen olacak kadar gücü 
vardı, sakin görünmeye çalışarak sordu: "Bizim Çinli mi?" 

"Evet, bizim Çinli. Elbette kilise mezarlığına gömü-
lemezdi; onun için, Çinlinin arkadaşı sayılabilecek olan 
Kaptan Thomsen bu yeri satın alarak onu buraya gömdür
müş. Orada üstünde yazıt bulunan bir taş da var. Bütün bun
lar elbette benim zamanımdan önce olmuş. Ama hâlâ bun
dan söz ederler." 

"Öyleyse, bunda bir iş var. Bunun bir öyküsü olmalı. 
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Sabahleyin sen de böyle bir şey söylüyordun. Sonunda, işin 

aslını öğrenmek benim için en iyisi olacak. Çünkü bunu 

bilmediğim sürece, bütün iyi kararlarıma karşın hayal ve 

düşüncelerimin kurbanı olacağım. Bana gerçeği anlat. Ger

çek, hayal kadar acı vermez." 

"Bravo, Effi. Bundan söz etmek istemiyordum. Ama 

konu kendiliğinden açıldı; daha iyi. Zaten ortada esaslı 

hiçbir şey yok." 

"Benim için fark etmez; ister hiçbir şey olmasın ya 

da ister az, ister çok şey olsun, hepsi bir. Yalnızca öykü

ye başla." 

"Evet, başla demesi kolay. Ancak başlangıç, öyküler

de bile, hep güçtür. İşte, Kaptan Thomsen'den başlamayı 

düşünüyorum." 

"Peki, peki." 

"Haydi bakalım: Sana daha önce de söz ettiğim Thom-

sen, uzun yıllar Çin'de seferler yapmış, Şanghay'la Singa

pur arasında gemisiyle sürekli pirinç taşımış bir kaptandı. 

Buraya geldiği zaman herhalde altmış yaşında varmış. Bu

rada doğup doğmadığını ya da burada başka ilişkileri olup 

olmadığını bilmiyorum. Sözün kısası, işte o zaman bura

ya gelmiş, gemisini satmış, ama gemi eski olduğu için faz

la para etmemiş; sonra, şimdi bizim oturduğumuz evi al

mış. Çünkü dışarlarda çalıştığı süre boyunca servet sahibi 

bir adam olmuş. Timsah, köpekbalığı ve elbette gemi de o 

zamandan kalmadır... İşte Thomsen burada (bana söyledik

lerine göre) çok sevilen ve becerikli bir adammış. Beledi

ye Başkanı Kirstein ve özellikle de o zamanki Kessin pa

pazı da onu çok severlermiş. Bu papaz da, Thomsen'den 
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kısa bir süre önce buraya gelmiş ve burada birçok saldırı

ya uğrayan bir Berlinliymiş." 

"înanınm. Bunu ben de fark ediyorum; burada insan

lar o denli sofa ve o denli kendi görüşlerine bağlı ki... Sa

nırım bu Pomeranyalılara özgü bir şey." 

"Hem evet, hem hayır diyebiliriz; bu, yerine ve insa

nına göre değişir. Halkın hiç sofa olmadığı ve karmakarı

şık insanların bulunduğu bölgeler de vardır... Ama, bak Ef-

fi, Kroschentin Kilisesi'nin kulesi önümüzde duruyor. Gar

dan vazgeçsek de yaşlı Bayan von Grasenabb'a uğrasak da

ha iyi olmaz mı? Doğru haber aldımsa, Sidonie evde de

ğilmiş. Şu halde oraya gitmeyi bir deneyebiliriz..." 

"Rica ederim, Geert, nereye gitmeyi düşünüyorsun? 

Bu uçarcasına gidiş o denli güzel ki, insan kendisini gök

lerde sanıyor; nasıl ferahladığımı, bütün sıkıntılarımın na

sıl dağıldığını adamakıllı duyumsuyorum. Şimdi de, yal

nızca yaşlı insanlara kısa bir ziyaret yapmak ve herhalde 

onları da sıkmak için bütün bunları bırakayım, öyle mi? Tan

rı aşkına vazgeç. Sonra, her şeyden önce öyküyü dinlemek 

istiyorum. Kaptan Thomsen'de kalmıştık; ben onu beyaz ve 

dik yakalıklı, bembeyaz çamaşırh, çok temiz bir Danimar

kalı ya da İngiliz olarak gözümün önüne getiriyorum..." 

"Çok doğru. Herhalde böyle olsa gerek. Onunla bir

likte yirmi yaşlarında bir genç kız da varmış; kimileri kı

zın, kaptanın yeğeni, birçok kimse de torunu olduğunu 

söyler; ancak yaşlarına bakılırsa kız onun torunu pek ola

maz. Bu torun ya da yeğenden başka bir de Çinli varmış; 

kum tepelerinin arasında yatan ve mezarının önünden bi

raz önce geçtiğimiz Çinli..." 
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"Peki, anladım." 

"işte bu Çinli Thomsen'in yanında uşakmış; Thom-

sen, Çinliye o denli değer verirmiş ki, adamcağız artık 

uşaktan çok bir dost konumuna gelmiş. Bu uzun süre böy

le gitmiş. Günün birinde, adının Nina olduğunu sandığım 

Thomsen'in torununun, yaşlı adamın isteği üzerine bir 

kaptanla evlenmesine karar verilmiş. Gerçekten de böyle 

olmuş. Evde büyük bir düğün yapılmış. Berlinli papaz, 

gençlerin nikahını kıymış; kiliseye bağlı olmayan değir

menci Utpatel, kentte kilise işleri bakımından kendisine 

pek güvenilmeyen Gieshübler ve özellikle de karıları ve 

kızlarıyla birlikte birçok kaptan çağrılmış. Kestirilebilece-

ği gibi, düğün çok görkemli olmuş. Akşam da dans var

mış; gelin herkesle ve sonunda Çinliyle de dans etmiş. 

Sonra birdenbire gelinin ortadan kaybolduğunu görmüş

ler. Meğer kız başını alıp bir yere gitmiş, ne olduğunu kim

se bilmiyor. On dört gün sonra Çinli ölmüş; Thomsen sa

na gösterdiğim yeri satın almış, Çinliyi işte oraya gömmüş

ler. Ancak Berlinli papaz, onun, çok iyi ve herhalde öteki

ler kadar iyi bir insan olduğunu, bu nedenle Hıristiyan me

zarlığına pekâlâ gömülebileceğini söylemiş. Gieshübler'in 

bana dediğine göre, papazın 'ötekiler'le kimi söylemek is

tediğini kimse bilmiyormuş." 

"Ama bu konuda ben papaza tümüyle karşıyım; insan 

ağzından böyle bir söz çıkartmamalı; çünkü bu cüretli ve 

uygunsuz bir söz. Niemeyer bile bunu söylemez." 

"işte onun için Trippel adındaki bu zavallı papaz hal

kın gözünde çok kuşkulu bir duruma düşmüş; o denli ki, 

bunun üstüne ölmesi kendisi için adeta bir mutluluk olmuş; 
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yoksa adamcağız konumunu yitirecekmiş. Çünkü kent hal
kı da, onu seçmiş olmasına karşın, senin gibi ona karşıy
mış; kilise yönetim kurulu da bu konuda elbette başta ge
liyormuş." , -

"Trippel dedin, değil mi? Öyleyse, onun bu akşam gö
receğimiz Bayan Trippel'le bir yakınlığı var." 

"Elbette var. Bu papaz onun kocası ve Trippelli'nin 
de babası oluyor." 

Effi gülüyordu. "Trippelli'nin babası! işte şimdi hep
sini iyice anlıyorum. Trippelli'nin Kessin'de doğduğunu 
Gieshübler de bana zaten yazmıştı; ama ben onu bir ital
yan konsolosunun kızı sanmıştım. Burada öyle çok yaban
cı ad var ki... Demek o da Alman ve Trippel ailesinden-
miş. Öyleyse, kendisini Italyanlaştırmaya cesaret edecek 
kadar sanatında ileri mi?" 

"Dünya cesaretli olanındır. Zaten Trippelli oldukça 
yeteneklidir de. Birkaç yıl Paris'te ünlü Viardot'nun (*) ya
nında çalışmış. Rus prensini de orada tanımış. Rus prens
lerinin sınıflarla ilgili ufak tefek kimi boş düşünceleri bir 
yana bırakılırsa, onlar çok aydın insanlardır. Küçük Marie 
Trippel'i şimdiki durumuna getirenler de Kotschukoff'la 
-kızın amca dediği ve hemen hemen gerçek bir amca de
nebilecek olan- Gieshübler'dir. Marie'nin Paris'e gitmesi 
Gieshübler'in sayesinde olmuş; sonradan da Kotschukoff 
onu Tripelli'ye çevirmiş." 

"Ah, Geert, bütün bunlar ne güzel şeyler... Ben me-

(*) Pauline Viardot (1821 -1910): ispanyol asıllı Fransız şarkıcısı. Mus-
set'nin çok güzel bir şiirinin esin kaynağı olan ünlü şarkıcı Malibran'm kar
deşi ve Fransız yazar Louis Viardot'nun karışıdır. (Çev.) 
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ğer Hohen-Cremmen'de ne kadar düpedüz bur yaşam sür
müşüm! Yaşamımda olağanüstü hiçbir şey yokmuş." 

Innstetten karısının elini tutarak şöyle dedi: "Böyle 
söylememelisin, Effi. Hayaletlere karşı insan istediği du
ruşu alabilir. Ama olağanüstülükten ya da olağanüstülük 
denen şeylerden kendini sakın. Sana böyle çekici görünen 
olağanüstülükleri -ki Trippelli'nin sürdüğü yaşam gibi bir 
yaşamı da bunlar arasında sayıyorum- insan genellikle 
mutluluğuyla öder. Hohen-Cremmen'ini ne denli sevdiği
ni ve oraya ne derece bağlı olduğunu pekâlâ biliyorum; an
cak buna karşın, orasıyla sık sık alay ediyorsun ve Hohen-
Cremmen'de geçirdiğin günler gibi dingin günlerin değe
rini de bilemezsin." 

Effi: "Var, var", dedi, "bunu çok iyi biliyorum. Yal
nızca, arasıra değişik bir şey işitmekten hoşlanıyor, sonra 
bu değişik yaşama katılma hevesine kapılıyorum. Ama sen 
çok haklısın. Zaten aslında dinginlik ve erince karşı bir öz
lem duyuyorum." 

Innstetten parmağıyla karısına gözdağı verdi. "Be
nim biricik sevgili Effim, şimdi de böyle düşünüyorsun. 
Hep geçici heves ve hayaller, bir öyle bir böyle." 
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ON BİRİNCİ BÖLÜM 

Gezinti tam olarak tasarlandığı biçimde geçti. Saat bir

de kîzak "Prens Bismarck LokalF'nin önünde duruyordu; 

kaymakamı oteİmuC görmekten hoşnut olan Golchovvski, 

mükemmel bir öğle yemeği hazırlatmaya çalışmıştı. So

nunda tatlı ve Macar şarabı getirilince, fanstetten, zaman 

zaman görünüp servisin düzenliliğini denetleyen iöıülDta 

sahibini çağırarak masada yanlarına oturmasını ve kendi

lerine bir şeyler anlatmasını rica etti. Golchovvski bu iş için 

de doğru insandı; çevrede olan en küçük olayı bile bilir, 

kuş uçsa haberi olurdu. Onun bu hali bugün de kendini gös

teriyordu. Innstetten doğru tahmin etmişti; Sidonie Grase-

nabb, önceki Noel'de olduğu gibi bu kez de dört hafta için 

"saray vaizinin evi"ne gitmişti; Bayan von Palleske de genç 

hizmetçisini tatsız bir sorundan dolayı birdenbire kovmak 

zorunda kalmış, yaşlı Fraude'nin durumuysa kötüymüş -

adamcağız yolu tutmuş, yalnızca ayağı kayıp düşmüş ama 

bunun bir beyin kanaması sonucunda olduğu anlaşılmış ve 

Lissa'da süvari alayında bulunan oğlunun her an gelmesi 

bekleniyormuş. Bu küçük başlangıçtan sonra daha ciddi 

konulara geçilmiş ve sıra Varzin'e gelmişti. "Ya", diyordu 

Golchovvski, "insâu, prensi kâğıtçı olarak göz önüne geti-
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rince çok tuhaf oluyor... Aslında kırtasiyeciliğe katlana

maz; hele basılı kâğıdı hiç sevmez. Şimdiyse kendi bir kâ

ğıt fabrikası kuruyor." 

Insstetten: "Doğru, sevgili Golchovvski", diye yanıt 

verdi; "ancak böyle çelişkilerle insan yaşamda hiçbir işin 

içinden çıkamaz. Prens olmak da para etmez, büyük adam 

olmak da." 

"Doğru, doğru, büyük adam olmak da para etmez." 

Tam da bu sırada, istasyondan gelen bir çan sesi bi

razdan gelecek bir treni haber vermemiş olsaydı, prens 

üzerine bu konuşma herhalde daha sürecekti. înstetten sa

atine baktı. 

"Bu hangi tren, Göİchowski?" 

"Bu tren Danzig ekspresidir; burada durmaz ama ben 

hep yukarı gider, vagonlan sayarım; arada tanıdığım biri 

pencerede görünür. Avlumun arkasında bir merdiven var

dır; tren yolundaki 417 numaralı bekçi kulübesine çıkar..." 

Effi; "Oo, bundan yararlanalım", dedi; "trenleri sey

retmekten o denli hoşlanırım ki..." 

"Öyleyse, tam zamanıdır, hanımefendi." 

Böylece üçü birden yola koyuldular, yukarı çıktıkla

rında, bekçi kulübesinin yanındaki dar ve uzun bir bahçe

de durdular; gerçi şimdi burası karla örtülüydü ama, karla

rı kürenerek açılmış bir yer de vardı. Demiryolu bekçisi şim

diden elinde bayrak orada duruyordu, işte tren, istasyon 

raylarından, biraz sonra da kulübenin ve küçük bahçenin 

önünden geçti. Effi o denli heyecanlanmıştı ki, hiçbir şey 

görmedi; yalnızca, tepesinde bir frencinin oturduğu sön va

gonun arkasından sersemlemiş olarak bab&sluı. 

Innstetten: "Tren saat yedj^e on kala Berlin'e varır", 
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diyordu, "bir saat sonra da, eğer rüzgâr böyle sürerse, Ho-

hen-Cremmenliler onun uzaktan geçtiğini işitirler. Sen de 

gitmek ister miydin, Effi?" 

Effi hiçbir şey söylemedi. Ancak Innstetten genç ka

dına doğru bakınca, onun gözünde bir yaşın parladığını 

gördü. 

* * * 

Tren geçerken Effi yüreğinde bir özlem duymuştu. Ne 

denli iyi olursa olsun, yine de kendini yabancı bir dünya

da duyumsuyordu. Arasıra şuna buna sevinse de, eksikli

ğini duyduğu şey az sonra aklına geliyordu. Karşıda Var-

zin vardı, öteki yana doğru Kroschentin Kilisesi'nin kule

si parlıyordu, daha uzakta Morgenitzer bulunuyordu ve 

orada Bellingler ve Briestler d e ğ i l , Grasenabblar ve 

Brockeler oturuyordu. "Evet, onlar!" Innstetten, karısının 

mizacının çok çabuk değiştiğini söylemekte çok haklıydı; 

işte Effi şimdi yine geçmişteki her şeyi sanki nur içindey-

mişçesine güzel görüyordu. Ama trenin arkasından büyük 

bir özlemle baktığı kesin olsa da, mizacı, bunun üstünde 

uzun süre duramayacak denli oynaktı; daha eve dönüş yo

lunda, batmakta olan güneşin kırmızı küresi, parıltısını 

karların üstüne serperken, Effi yine kendisini daha ferah 

hissediyordu; şimdi her şey ona güzel ve taze görünüyor

du. Genç kadın Kessin'e dönüp de çan tam yediyi çalar

ken Giesliübler'in evine girince yalnızca ferahlık değil, 

aynı zamanda neredeyse büyük bir sevinç de duydu. Ke-

diotu ve mormenekşe köklerinin evi saran kokusu da bu

na yardım etmiş olmalıydı. 

Innstetten'la karısı tam zamanında gelmişlerdi; ancak 
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bu dakikliğe karşın yine de öteki çağrılılardan sonraya kal

mışlardı. Papaz Lindequist, yaşlı Bayan Trippel ve Trip-

pelli'nin kendisi çoktan oradaydı. Mat yaldızlı düğmeleri 

olan mavi frakı, bembeyaz pike yeleğinin üstünde bir ni

şan kurdelası gibi duran geniş, siyah bir şeride takılmış yay

lı gözlüğüyle Gieshübler heyecanına çok güç egemen ola

biliyordu. "Saygıdeğer konuklarımı birbirleriyle tanıştıra

yım: Baron ve Barones Innstetten, Madam Trippel, Mat

mazel Marietta Trippelli." Herkesin tanıdığı Papaz Linde-

quist ise gülümseyerek kıyıda duruyordu. 

Otuzlu yaşlarının başında, son derece erkeksi ve çok 

neşeli bir tip olan Trippelli, tanıştırma törenine değin ka

nepedeki onur yerinde kalmıştı. Tanıştırmadan soma, ya

kında duran yüksek aralıklı bir iskemleye doğru yürüye

rek şöyle dedi: "Artık makamınızın yükünü ve tehlikele

rini üzerinize almanızı rica ederim, hanımefendi. Çünkü..." 

-bunu derken kanepeyi gösteriyordu- "çünkü burada teh

likelerden söz etmek yerinde olur. Gieshübler' in her zaman 

buna dikkatini çektim ama, ne yazık ki çabam hep boşa çık

tı; Gieshübler ne denli iyiyse, o denli de inatçıdır." 

"Ama Marietta..." 

"Doğumu en az elli yıl öncesine raslayan şu kanepe, 

eski moda bir çökme ilkesine göre yapılmıştır; kim ona gü

venip de altına yastıktan bir kule yapmadan kendini bıra

kırsa, dipsiz bir yere çöker ve herhalde dizleri bir anıt gi

bi yükselecek kadar derine düşer." Bütün bunlar Trippelli 

tarafından güvenle olduğu kadar saflıkla ve: "Sen Barones 

von Innstetten'san, ben de Trippelli'yim" dercesine bir 

edayla söylenmişti. 
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Gieshübler sanatçı dostunu çok beğenir ve sever, o-
nun yeteneklerine hayran olurdu; ancak Gieshübler'in bü
tün hayranlığı, toplumsal incelikten Trippelli'ye ancak çok 
küçük bir pay düşmüş olduğunu görmesine engel olamı
yordu. Bu incelik de onun özellikle üzerinde durduğu bir 
sorundu. "Sevgili Marietta" diyerek söze başladı. "Bu gi
bi sorunları o denli hoş ve neşeli bir biçimde ele alıyorsu
nuz ki... Ama kanepem için söylediklerinizde gerçekten de 
haksızsınız; işten anlayan herkes ikimiz arasında bir karar 
verebilir. Hatta Prens Kotschukoff gibi bir adam bile..." 

"Ah, rica ederim, Gieshübler, o n u bir yana bırakın. 
Hep Kotschukoff. - Zaten yalnızca küçük prenslerden sa
yılan ve hiçbir zaman binden fazla gözdesi bulunmayan, 
daha doğrusu b u l u n m a m ı ş olan (şimdi değil, hesabın 
henüz gözdelerle yapıldığı eski zamanlardan söz ediyo
rum), evet o zamanlar binden fazla gözdesi bulunmayan-
bu prensin bin birinci gözdesi olmakla gurur duyuyormu-
şum gibi hanımefendinin gözünde beni kuşkulu bir duru
ma sokacaksınız. Hayır, durum gerçekten de farklıdır; pa
rolamı bilirsiniz, Gieshübler: Ben 'hep özgür ve bağımsız' 
olmak isterim. Kotschukoff iyi bir arkadaştır ve benim 
dostumdur; ancak sanattan ve buna benzer işlerden zerre 
kadar anlamaz. Mesler (*) ve oratoryolar (**) besteleme
sine karşın, müzik konusunda kesinlikle hiçbir bilgisi yok
tur. Zaten Rus prenslerinin çoğu sanatla uğraştıklarında, 
işin biraz da ruhani ya da Ortodoks yanma eğilim gösterir
ler - ev döşemek, eşya düzenlemek gibi şeyler de Kotsc-

(*) Mes: Kilisede ayin için yazdan müzik parçası. (Çev.) 
(**) Oratoryo: Dinsel ya da dindışı bir konu üzerine yazılmış; koro

ya, tek seslere, orkestraya özgü, türlü bölümlerden oluşan müzik. (Çev.) 
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hukoff'un hiç anlamadığı işler arasındadır. Alaca bulaca 
görünen ve çok paraya mal olan her eşyasına övgüler düz
dürecek kadar konumu yerindedir." 

Innstetten eğleniyordu, Papaz Lindequist de son de
rece keyifliydi. Zavallı yaşlı Trippel ise, kızının bu senli-
benli ve sözünü sakınmaz hali yüzünden türlü sıkıntılar ge
çiriyor, ne yapacağını bilemiyordu; aynı anda Gieshübler 
de çok nazik bir evreye girmekte olan bu konuşmaya bir 
son vermeyi uygun gördü. Bunun için de en iyisi bazı şar
kıların öne sürülmesi olacaktı. Marietta'nm uygunsuz güf-
teli şarkılar seçeceği düşünülemezdi; böyle de olsa onun 
sanatı o denli büyüktü ki, böylesi bir durum, güfteyi olsa 
olsa soylulaştınrdı. Onun için Gieshübler: "Sevgili Mari
etta" diyerek söze başladı; "küçük yemeğimizin saat sekiz
de hazırlanması uyarısında bulunmuştum. Belki sofrada 
neşeli bir şarkı söylemeyi ya da belki de ancak yemekten 
kalktıktan sonra şarkıya başlamayı yeğlemezseniz, şimdi 
yemeğe değin daha üç çeyrek saatimiz var demektir..." 

"Rica ederim, Gieshübler! Siz estetikten anlayan bir 
adamsınız... Dolu mideyle verilen bir şan konseri kadar es
tetik olmayan bir şey yoktur. Bundan başka -sizin yemek 
meraklısı, hatta obur bir adam olduğunuzu bildiğim için 
söylüyorum- konser önden verilirse, yemek insana daha ne
fis gelir, ilk önce sanat, sonra yemek; doğru sıra budur." 

"Öyleyse size notaları getirebilirim, değil mi, Mari
etta?" 

"Notaları getirebilirim de ne demek, Gieshübler? Si
zi tanıdığıma göre dolaplar dolusu notanız vardır; ne var, 
ne yok bütün şarkıları size çalamam ya! Notalar! N e gibi 
notalar, Gieshübler? Asıl sorun işte burada. Sonra alto par
tisyonunu isterim..." 
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"Şimdi getiririm." 
Gieshübler bir dolabın yanına giderek birbiri ardı sı

ra gözleri çekmeye başladı; Trippelli ise iskemlesini ma
sanın çevresinde sola doğru itip sonunda Effi'nin tam ya
nma gelmiş, oturuyordu. 

"Ne getireceğini merak ediyorum" dedi. Bunun üze
rine Effi biraz şaşırır gibi oldu ve sıkılarak yanıt verdi: 

"Gluck'tan (*) bir parça, oldukça dramatik bir şey ge
tireceğini sanıyorum... Benim görüşümü bildirmeme izin 
verirseniz, yalnızca konserlerde şarkı söylediğinizi işit
mek, beni son derece şaşırttı, matmazel. Herhalde çok az 
kimseye nasip olacak biçimde tiyatroya eğilimli olduğu
nuzu düşünüyorum. Görünüşünüz, gücünüz, sesiniz... Si
zin gibisini henüz o denli az tanıdım ki, o da yalnızca Ber
lin'de bulunduğum kısa süreler içinde... Sonra, o zaman
lar daha yan çocuktum. Gieshübler'in Orphée, Kriemhild 
ya da Vestalin'den bir parça getirmesini isterdim." 

Trippelli başını sallıyor, dalgın dalgın yere bakıyor
du; ancak Effi'ye bir yanıt veremedi; çünkü tam o sırada 
Gieshübler gelerek yarım düzine nota getirmişti; Trippel
li bunları sırayla hızlı hızlı elden geçiriyordu. Periler Kra
lı... Adam sen de; Küçük Dere Şarıldayarak Ak... Ama Gi
eshübler, rica ederim, siz bir dağ sıçanı gibi yedi yıl uyu
muşsunuz... Burada da Lowe'nin (**) balladları var; üste
lik en yenileri bile değil. Speier Çanları... Ah, şu şarlatan 

(*) Christoph Willibaid Gluck( 1714-1787): Alman besteci. Ünlü ope
raları arasında Orphée, Alteste, Iphigénie Aulide'de, Iphigénie Tauride'de 
ve Armide sayılabilir. (Çev.) 

(**) Karl Lowe (1796-1869): Alman besteci. Slettin'de kantorluk, 
müzik öğretmenliği ve yönetmenliği yapmıştır. Bestelediği balladlar dört yü
zü bulur. En ünlüleri şunlardır: Periler Kralı, Prens Eugen, Archibald Do
uglas, vb. 
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bir oyuncunun devinimlerini andıran ve bitmek tükenmek 
bilmeyen çan sesleri! Zevksiz ve ayrıca da modası geçmiş
tir. Ama işte Şövalye Olaf... işte bu olur." 

Trippelli ayağa kalktı; papaz piyanoda eşlik ederken, 
o da Olaf ı büyük bir cesaret vr kendine güvenle söyleye
rek herkesin beğenisini kazandı. 

Sonra da buna benzer romantik eserler, Uçan Hollan-
dalı'dan, Zampa'dan birkaç parça ve Çingene Çocuğu bu
lundu; Trippelli bunları sakin bir biçimde olduğu kadar bü
yük bir virtüözlükle de söylüyordu; Effı'yse giderek söz
lerin ve bestenin etkisi altında sersemlemiş gibiydi. 

Trippelli Çingene Çocuğu'nu bitirince: "Artık yeter" 
dedi; bu, onun tarafından o denli kesin biçimde söylenmiş 
bir sözdü ki, ne Gieshübler, ne de bir başkası daha fazla ri
ca ederek kendisini sıkıştırmaya cesaret edebilirdi. Nere
de kaldı ki Effi... Gieshübler'in sanatçı konuğu yanına 
oturduğunda, Effi yalnızca: "Size ne kadar teşekkür borç
lu olduğumu keşke söyleyebilsem, matmazel!" dedi; "hep
si o denli güzel, o denli emin, o denli akıcıydı ki... Ama iz
ninizle söyleyeyim, sizdeki bu yeteneğe, bütün bu yapıt
ları söylerken koruduğunuz rahatlığınıza, hemen hepsin
den daha çok hayran oldum. Ben çok kolay etki altında ka
lırım; en küçük bir hortlak öyküsü dinlesem, korkumdan 
tir tir titrer, kendimi zor toparlarım. Sizse bu yapıtları o den
li büyük bir güçle ve insana o denli heyecan vererek söy
lüyorsunuz ki... Oysa kendiniz çok neşeli ve şensiniz." 

"Evet, hanımefendi, sanatta başka türlü olamaz. Da
ha tiyatroda bile bu böyledir; Tanrıya şükür, ben tiyatro
dan uzak kaldım. Çünkü kişisel olarak kendimi tiyatronun 
çekici yanlarına karşı o denli korunmuş duyumsuyorum 
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ki... - tiyatro insanın ününü, yani en iyi yanını bozar. Bu
nun dışında arkadaşlarımın bana yüzlerce kez güvence ver
dikleri üzere, insan tiyatroda usanç ve bıkkınlık getiriyor-
muş. Zehirlenmek, bıçaklanmak oradadır; ölü Juliet'in ku
lağına Romeo kötü bir şaka ve hatta bir muziplik fısıldar 
ya da eline küçük bir aşk mektubu sıkıştırır." 

"Buna aklım ermez. Bu akşam size teşekkür borçlu 
olduğum nokta üzerinde durmak için örneğin Olaf'taki 
hayaletleri anımsatan bölümü ele alarak, korkulu bir düş 
gördüğümde ya da üstümdeki katta kimse olmadığı halde 
yavaş yavaş dans edildiğini ya da müzik yapıldığını işitti
ğimi sandığımda ya da yatağımın yanından birisi süzülüp 
geçse aklımın başımdan gittiğine, günlerce bunu unutama
dığıma ilişkin size güvence verebilirim." 

"Evet, Hanımefendi, tanımlayıp betimledikleriniz 
başka şeylerdir, bunlar gerçektir ya da hiç değilse gerçek 
olabilir. Balladda gezinen bir hayaletten hiç de korkmam; 
ancak odamda gezinen bir hayalet, başkaları için hoş ol
madığı gibi benim için de hoş bir şey değildir. Öyleyse bu 
konuda aynı şeyleri duyumsuyoruz." 

"Sizin başınıza da böyle bir şey geldi mi?" 
"Kuşkusuz. Üstelik de Kotschukoff'un evinde. Onun 

için artık bu kez başka türlü yapmaya karar verdim; belki 
ingiliz dadıyla birlikte yatarım. Dadı gevezenin tekidir; 
böylece insan güvende olur." 

"Böyle şeyleri olası görüyor müsünüz?" 
"Saygıdeğer hanımefendi, insan benim yaşımda olur 

da orada burada çok dolaşır, Rusya'da bulunur ve hatta 
Romanya'da bile altı ay kalırsa, her şeyi olasılıklar çer
çevesinde görebilir. O denli çok kötü insan vardır ki, bun-
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lann hortlakları da bulunur; hortlaklar adeta kötü insan
lardan olur." 

Effi, Trippelli'nin sözlerini dikkatle dinliyordu. 

Trippelli sürdürdü: "Ben boş inançlara hiç değer ver
meyen bir aileden geliyorum (yalnızca annem bu konuda 
hep bizden başka türlü düşünürdü); buna karşın ruhlara ya
zı yazdırmak gibi bir düşünce ortaya çıkınca, babam ba
na: 'Dikkat et, Marie, bunda bir iş var', demişti. Bu sözün
de haklı çıktı, gerçekten de bunda iş var. Genellikle insan 
soldan, sağdan, önden, arkadan ruhlarla çevrilidir. Bunu 
daha öğrenirsiniz." 

Bu sırada Gieshübler yaklaşarak Effi'ye kolunu sun
du, Innstetten Marietta'yı koluna aldı, arkadan Papaz Lin-
dequist'le dul Bayan Trippel geliyordu. Böylece sofraya 
gittiler. 
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ON İKİNCİ BÖLÜM 

Toplantıdan ayrıldıklarında geç olmuştu. Daha saat 

onu henüz geçiyordu ki, Effi Gieshübler'e: "Artık vakit gel

di; treni kaçırmaması gereken Matmazel Trippelli saatal-

tında Kessin'den yola çıkmak zorundadır" dedi. Ama on

ların yanında bulunan ve bu sözleri işiten Trippelli, ken

dine özgü senlibenli konuşkanlığıyla bu incelikli düşün

ceye karşı çıktı. "Ah, saygıdeğer hanımefendi, bizim gibi

lerin düzenli bir uykuya gereksinimi olduğunu sanıyorsa

nız, yanılıyorsunuz; bizim her zaman gereksinimimiz olan 

şey, alkışlanmak ve bol bol beğenilmektir. Ya, siz yalnız

ca gülün. Zaten ben arabada bile uyuyabilirim (böyle şey

lere alışılıyor); benim için her durumda, hatta sola yatarak 

bile uyumak olasıdır; giysimin önünü açmaya gerek bile 

duymam. Ne var ki hiçbir zaman sıkı giysi giymem. Göğ

sün, ciğerlerin ve özellikle de yüreğin hep serbest olması 

gerekir. Evet, hanımefendi, asıl sorun buradadır. Uyku ko

nusu genellikle daha sonra gelir; az ya da çok uyumanın 

da pek bir etkisi yoktur; önemli olan, uykunun niteliğidir; 

beş dakikalık iyi bir şekerleme, yatakta rahatsız bir durum

da beş saat sağa sola dönmekten yeğdir. Zaten Rusya'da 

koyu çay içilmesine karşın çok iyi uyunur. Herhalde hava-
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dan ya da akşam yemeğinin geç yenmesinden ya da böy

le gevşekliğe alışılmasından olacak... Rusya'da tasa yok

tur; -para bakımından ikisi de bir olduğu halde- bu konu

da Rusya Amerika'dan daha iyidir." 

Trippelli'nin bu sözlerinden sonra Effi, toplantıya son 

vermek için yaptığı bütün önerilerden vazgeçti; böylece ge

ce yarısı yaklaşmıştı. Neşe ve içtenlik havası içinde ve ol

dukça senlibenli bir biçimde birbirlerinden ayrıldılar. 

Eczaneden kaymakamın evine kadar olan yol epeyce 

uzundu; Papaz Lindequist'in, Innstetten'la karısına biraz 

arkadaşlık etme ricasında bulunması üzerine yol biraz kı-

salmış oldu; Lindequist, Gieshübler'in Ren şarabının et

kisinden kurtulmak için en iyi çarenin, yıldızlı gökyüzü

nün altında bir gezinti olduğunu söylüyordu. Doğal olarak 

yolda Trippelli'nin türlü söz ve davranışlarını ele almak

tan da usanmıyorlardı; ilk önce Effi aklında kalanlarla sö

ze başladı, hemen ardından papaz sıraya girdi. Alaycı bir 

adam olan Lindequist, Trippelli'ye dünyayla ilgili birçok 

konu üzerinde olduğu kadar sonunda onun dinde tuttuğu 

yol konusunda da sorular sormuş ve dinde Trippelli'nin 

yalnızca bir yol tanıdığını, bunun da Ortodoksluk olduğu

nu öğrenmişti. Gerçi babası dinsel konular üzerine bir akıl

cı ve hemen hemen özgür düşünceli bir adammış. Onun 

için de Çinlinin belediye mezarlığına gömülmesini istemiş. 

Ancak Trippelli, kişisel olarak hiçbir şeye inanmamak gi

bi büyük bir artamı olmasına karşın, bu konuda babasıyla 

tümüyle aksi yönde düşünüyormuş. Kesin inançsızlığı için

de, inançsızlığın ancak özel kişi olarak insanın kendisine 

izin verebileceği özel bir lüks olduğunu her zaman fark 

edermiş. Devlet ortaya çıkınca bu konu kapanırmış ve eğer 
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mezhepler bakanlığı ya da kardinaller meclisi kendisinin 

buyruğuna verilse bile, acımasızca bir şiddetle harekete ge-

çermiş. "İçimde işkence isteği gibi birşey duyumsuyorum" 

diyormuş. 

Innstetten çok neşelenmişti; o da inanca ilişkin soran

lar gibi çetin konulardan özellikle kaçındığını, ancak ah

laki konuları o oranda daha çok ön plana aldığını anlattı. 

Başlıca konu olarak, halkın önüne her çıkıldığında sürek

li olarak tehlikeyle karşı karşıya bulunulmasını ileri sür

müş. Trippelli buna, fazla düşünmeden ve yalnızca öner

mesinin ikinci kısmını vurgulayarak yanıt vermiş: "Evet, 

tehlike hep vardır; özellikle de ses için." 

Birbirlerinden ayrılıncaya değin bu biçimde geveze

lik ederek Trippelli akşamını bir kez daha gözlerinin önün

den geçirdiler. Gieshübler'in sanatçı arkadaşı ancak üç gün 

sonra Petersburg'dan Effi 'ye gönderdiği Fransızca bir telg

rafla kendisini bir kez daha anımsattı: 

"Sayın Barones Innstetten, doğum adı Briest. Sağ esen 
geldim. Prens K. beni garda karşıladı. Bana her zamandan 
daha çok tutkun. Gösterdiğiniz iyi kabule binlerce teşekkür. 
Eşiniz barona özellikle selamlar. Marietta Trippelli." 

Innstetten bu telgrafa hayran olmuştu ve bu hayranlı

ğını Effi'nin kabul edebileceğinden daha canlı bir anlatım

la belirtti. 

"Seni anlamıyorum, Geert." 

"Çünkü sen Trippelli'yi anlamıyorsun. Beni, onun 
açık yürekli olması hayran ediyor; ayrıntılara varıncaya 
değin bütün içini döküyor." 
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"Öyleyse bütün bunları sen bir güldürü olarak kabul 

ediyorsun." 

"Ya daha başka nasd kabul edeyim? Trippelli her yap

tığını hem orası hem de burası için, yani hem Kotschukoff 

hem de Gieshübler için hesaplıyor. Herhalde Gieshübler 

bir iyilik kurumu kuracaktır, belki de yalnızca Trippelli'ye 

bir miras bırakmakla yetinir." 

Gieshübler'in evindeki müzikli akşam çağrısı aralık 

ayının ortasında olmuştu; bunun hemen ardından Noel ha

zırlıkları başladı. Effi, gereksinimlerinin karşılanması ge

reken bir evi olduğuna şükrediyordu; yoksa bu günleri çok 

güç geçirecekti. Neye gereksinim bulunduğunu tasarla

mak, sormak, sağlamak gerekiyor, bütün bunlar gamlı dü

şüncelere yer bırakmıyordu. Noel akşamından bir gün ön

ce Hohen-Cremmen'den, Effi'nin annesiyle babasından 

armağanlar geldi; sandıkta, eğitmenin evinden gönderilmiş 

türlü ufak tefek de vardı; Effi ile Jahnke'nin birçok yıl ön

ce birlikte aşıladıkları bir ağaçtan kopartılmış olağanüstü 

güzellikteki frenk elmaları, Berta ve Herta tarafından ya

pılmış kahverengi bilek eldivenleri ve dizlikler; hepsi bu

radaydı. Hulda bir tanıdığı için bir yolculuk örtüsü örmek 

zorunda olduğunu ileri sürerek özür dilediğinden ancak bir

kaç satır yazmıştı. Effi: "Düpedüz yalan", dedi; "bu tanı

dığın hiç de var olmadığına iddiaya girerim. Ortada olma

yan isteklilerle çevresini sarılmış görmekten bir türlü vaz

geçemiyor." 

Böylece Noel akşamı geldi. 

Innstetten genç karısı için Noel gereçlerini kendi al

mıştı; Noel ağacı pınl pırıl yanıyor, küçük bir melek ha

vada uçuyordu. Üzerinde güzel resimli ve yazılı saydam 
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kâğıtlar bulunan ve İsa'nın doğumuna bir gönderme olan 
küçük bir beşik de vardı. Bu yazılardan birisinde, gelecek 
yıl Innstetten'ın evinde olacak hayırlı bir olay hafifçe i-
ma ediliyordu. Effi bunu okuyarak kızardı. Sonra, Inns-
tetten'a teşekkür etmek için kocasına doğru yürüdü; ama 
daha onun yanma gidemeden, Pomeranya'nın eski Noel 
göreneğine göre evin koridoruna bir Noel armağanı san
ki havadan geliyormuşçasına atılmıştı: Bu içinde bin bir 
çeşit eşya bulunan bir sandıktı. Sandıkta en sonunda asıl 
armağan Olan, üzerine türlü türlü Japon resimleri yapıştı
rılmış, zarif bir küçük çekmece buldular; bu çekmecenin 
içindekilere bir de pusulacık eklenmişti. Pusulada şunlar 
yazılıydı: 

İsa doğunca üç büyük kral, 

Onu görmek için yola çıkmışlar; (*) 

Üçü de görkemli, sakallı imiş; 

Birisi zenciler kralı imiş. 

Şimdi de zenciler eczacısının (**) 
Bir armağanını siz lütfen alın! 
Ama mür ve buhur (***) getirmedim ben, 
Fıstıkla badem koptu gönlümden. 

(*) Isa doğduğu zaman üç kralın onu görmeye geldiği incil'de yazılı
dır. (Çev.) 

(**) Eskiden Avrupa'da bazı ülkelerde eczanelerin önünde bir zenci 
ya da Berberi büstü bulunur ve bu, eczanelerin simgesi sayılırdı. Onun için 
"zenciler eczacısı" deyişi kullanılmıştır. (Çev.) 

(***) Mür ve buhur: Tütsü için yakılan kokulu reçineler, isa'yı gör
meye gelen üç kral ona armağan olarak altın, buhur ve mür getirmiştir. (Çev.) 
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Effi bunu iki üç kez okudu ve çok hoşnut oldu. "İyi 
bir kimsenin bağlılık ve saygısını göstermesi insan üstün
de bambaşka, ferahlatıcı bir etki bırakıyor. Sen de böyle 
düşünmüyor musun, Geert?" 

"Kuşkusuz ben de aynı düşüncedeyim. İnsanı hoşnut 
eden yalnızca budur ya da daha doğrusu, insanı yalnızca 
bunun hoşnut etmesi gerekirdi. Oysa herkes daha bin bir 
türlü aptalca istekler besler. Ben de öyleyim. Ancak ne var 
ki insan neyse odur, değişmez." 

İlk yortu günü, kilise günüydü; ikinci gün, kent dışın
da Brockelerde toplanılmıştı. Bütün tanıdıklar oradaydı. 
Yalnızca "Sidonie olmadığı için" Grassenabblar gelmek is
tememişlerdi. Bu özürü herkes oldukça garip buldu. Hat
ta kimileri: "Aksine, o olmadığı için gelmeleri gerekirdi" 
diye fısıldaştı. Yılbaşı gecesi kentin lokalinde bir balo var
dı. Effi konumu gereği bu baloya gitmemezlik edemezdi 
ve zaten kendi de gitmek isterdi; çünkü balo ona kentin bü
tün ileri gelenlerini sonunda bir arada görme fırsatını ve
riyordu. 

Hanımının balo tuvaletine ilişkin hazırlıklar dolayı
sıyla Johanna'nın işi başından aşkındı. Herkes gibi bir li
monluğu olan Gieshübler, Effi'ye bir demet kamelya gön
dermişti; Innstetten'ın zamanı o denli sıkı sıkıya hesap
lıydı ki, adamcağız öğleden sonra bile, kırların ortasından 
geçerek üç samanlığın yanmış olduğu Papenhagen'e git
mişti. 

Evde tam bir sessizlik havası vardı, işi olmayan Chris-
tel, ocağın başına bir ayak iskemlesi yaklaştırmış, uyuklu
yordu; Effi, annesine mektup yazmak için yatak odasına 
çekilerek zaten bu amaçla aynayla kanepe arasına konmuş 
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olan küçük bir yazı masasının başına oturdu. O zamana de
ğin Noel mektubu ve armağanları için annesine yalnızca 
bir kartla teşekkür etmiş, haftalardır başka hiçbir haber 
vermemişti. 

"Kessin, 31 Aralık. Sevgili anneciğim! Artık bu her

halde uzun bir mektup olacak; çünkü -kart sayılmadığına 

göre- uzun zamandır sana hiç mektup göndermedim. Son 

kez yazdığımda henüz Noel hazırlıklarıyla ilgileniyordum; 

şimdi Noel günleri çoktan geçmiş bulunuyor. Innstetten 'la 

iyi bir adam olan dostumuz Gieshübler, Noel akşamını ola

bildiğince hoş geçirmem için ellerinden geleni yaptılar; a-

ma ben kendimi yine de biraz yalnız duyumsadım, sizleri 

özledim. Genellikle durumuma şükretmem, hoşnut ve mut

lu olmam için birçok neden bulunmasına karşın, kendimi 

yalnız duyumsamaktan bir türlü kurtulamıyorum. Eskiden 

Hulda 'nın bitmek tükenmek bilmeyen gözyaşlarıyla belki 

gereğinden fazla alay ettiğimden, şimdi bunun cezasını çe

kiyor, kendim bu gözyaşlarıyla savaşmak zorunda kalıyo

rum. Çünkü gözyaşlarımı Innstetten 'in görmemesi gerek. 

Ama evimiz daha çok canlandığında, bütün bunların dü

zeleceğine eminim, anneciğim. Son defasında sana ima et

tiğim konu şimdi tam olarak kesinleşti; Innstetten her gün 

bu konudaki hoşnutluk ve sevincini belli ediyor. Çevresin

de canlılık ve oyalanacak bir şey ya da Geert 'in dediği gi

bi, elimde 'sevgili bir oyuncak' olacağı için bile, buna ne 

denli hoşnut olduğumu söylemeye gerek yok. "Oyuncak" 

demekle Innstetten 'ın herhalde hakkı var; ancak bu söz

cüğü kullanmasa daha iyi ederdi. Çünkü bu sözcük hep be

ni biraz iğneliyor ve bana ne denli genç olduğumu, daha 
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hâlâ çocuk odasında yerimin bulunabileceğini anımsatı

yor. 'Geert 'in sakat bulduğu' bu düşünce aklımdan bir tür

lü çıkmıyor ve bana en büyük mutluluğu vermesi gereken 

bu hayırlı olayın hemen hemen daha çok, benim için sü

rekli bir sıkıntıya dönüşmesine neden oluyor. Evet, sevgi

li anneciğim, Flemming ailesinden hanımefendiler geçen

lerde bu konuda akla ne gelebilirse sorduklarında, içime, 

kötü hazırlanmış bir durumda sınava çıkmış gibi bir duy

gu geldi ve öyle sanıyorum ki çok aptalca yanıtlar verdim. 

Aynı zamanda kızdım, suratımı da astım. Çünkü ilgiden do

layı soruluyormuş gibi görünen bazı sorular, salt merak

tan doğuyor; mutlu olayı daha uzun süre, yazın ortasına 

değin bekleyeceğime göre, bu sorular insana zamansız ve 

uygunsuz geliyor: Sanırım bu, temmuzun ilk günlerinde 

olacak. O zaman senin gelmen gerekecek ya da daha iyi

si, loğusalıktan kalkıp da kendimi toparlar toparlamaz ben 

gelirim; buraya veda eder, Hohen-Cremmen 'in yolunu tu

tarım. Ah, buna, Havelland havasına kavuşacağıma ne 

denli seviniyorum, buseni Burada hava hemen hemen her 

zaman sert ve soğuk. Sonra her gün, her yanın kırmızı ve 

sarı olduğu bataklıklara gideriz. Çocuğun Hohen-Crem

men 'e ellerini nasıl uzattığını şimdiden görüyorum; çün

kü asıl evimizin orada olduğunu herhalde o da duyumsa-

yacaktır. Ama bunu yalnızca sana yazıyorum. Innstetten bu 

yazdıklarımı bilmemeli. Her yaz bin beşyüz banyo konu

ğu, türlü türlü bandıralı gemileri, hatta bir plaj oteli olan 

Kessin 'e seni, sevgili anneciğimi üsteleyerek ve içimden ge

lerek çağıracağım yer de çocuğumla birlikte Hohen-Crem

men 'e gitmek istediğimi ve bugünden geleceğimi haber 

verdiğim için senden de özür dilemem gerekiyor. Ama bu 
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denli az konukseverlik göstermem, konukları sevmediğim 
için değil. Daha o denli özümü yitirmedim; bu yalnızca evi
mizden ötürü. Evimiz hoş olmasına ve birçok özelliğinin 
de bulunmasına karşın, aslında tam olarak bir eve benze
miyor, yalnızca iki kişinin oturabileceği bir yer, hatta iki 
kişiye bile yetmez. Çünkü bir yemek odamız bile yok; oy
sa bir iki kişi konuk gelince buna öyle gereksinim var ki... 
Gerçi birinci katta daha yerlerimiz var: Bir büyük salon, 
dört küçük oda. Ama bütün bunlar insanı oturmaya çağı
racak durumda değil; içlerinde biraz eskipüskü bulunsa, 
ben onlara hurda eşya odası derdim. Birkaç hasır iskem
lenin dışında bu odalar tümüyle boş ve en hafif deyişi kul
lanacak olursam, insanın üstünde çok garip etki bırakıyor
lar. Herhalde, bütün bunların kolayca değiştirilebileceği
ni söylersin; oysa oturduğumuz ev.. tekin değil... Şimdi du
rumu anladın, değil mi? Verdiğim bu haberle ilgili mektu
bunda bir şey yazmamanı senden özellikle rica ediyorum; 
çünkü Innstetten a mektuplarınızı her zaman gösteriyo
rum, sana bunu yazdığımı öğrenirse kendini yitirecek ka
dar kızar. Zaten haftalardır sakin kaldığım ve artık kork-
madığım için bunu ben de yazmayacaktım; ancak Johan-
na, özellikle yeni birisi eve geldiği zaman, onun yeniden 
göründüğünü söylüyor. Herhalde seni böyle bir tehlikeyle 
ya da tehlike sözcüğü biraz abartılıysa, bu kendine özgü 
ve insanı yadırgatan rahatsızlıkla karşı karşıya bıraka
mam! Asıl konuyu bugün uzun uzadıya anlatarak senin ba
şını ağrıtmak istemem. Bu, Çin de yolculuklar yapan yaş
lı bir kaptanla torununun öyküsü... Kızcağız buralı genç 
bir kaptanla kısa bir süre nişanlı kalıp düğün gününde bir
denbire ortadan kaybolmuş. Bu yine neyse. Ama işin da-
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ha önemli yanı şu ki, kızın büyükbabasının Çin 'den getir
diği ve ilk önce yaşlı adamın uşağı sonra da dostu olan genç 
bir Çinli, bu olaydan kısa bir süre sonra ölmüş, tek başı
na, kilise mezarlığının yanında bir yere gömülmüş. Geçen
lerde oradan geçtim; ama hemen yüzümü çevirip öteki ya
na baktım; çünkü öyle sanıyorum ki yüzümü çevirmesem, 
mezarın üstünde onun oturduğunu görürdüm. Ah, sevgili 
anneciğim, bir kez, Innstettenprense konuk olduğunda, ben 
dalgın dalgın uyurken Çinliyi gerçekten de gördüm ya da 
bana öyle geldi. Bu çok korkunç bir şeydi; böyle bir olayı 
bir daha yaşamak istemem. İşte, aslında güzel olmasına 
karşın, böyle bir eve seni elbette çağıramam; bu ev garip 
bir biçimde hem rahat hem de insana endişe ve tedirgin
lik veriyor. Innstetten da, sonunda kendisine birçok nok
tada hak vererek onun istediklerini kabul etmeme karşın, 
şu kadarını söyleyebilirim ki, bu konuda pek de doğru dav-
ranmadı. Bütün bunları eski kocakarı saçmaları olarak 
görmemi ve hepsine gülüp geçmemi istedi; ancak birden
bire o da buna inanır görünerek böyle bir ev hortlağını, 
kibarlıktan ve eski soyluluktan ileri gelen bir şey olarak ka
bul etmem yolunda garip bir istekte bulundu. Ancak ben 
bunu yapamam, yapmak da istemem. Başka bakımlardan 
o denli iyi olan Innstetten, bu noktada bana karşı yeterin
ce hoşgörülü ve iyi davranmıyor. Bunlarda bir gerçek pa
yı olduğunu Johanna 'dan ve bizim Bayan Kruse 'den öğren
dim. Bayan Kruse bizim arabacının karışıdır; hep siyah bir 
tavukla, aşırı sıcak bir odada oturur. Yalnızca bu durum 
bile insanı ürkütecek niteliktedir. İşte, zamanı gelince ni
çin oraya gelmek istediğimi artık biliyorsun. Ah, bir o za
man gelse! Bunu istememin öyle çok nedeni var ki... Bu ak-
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şam yılbaşı balosu verilecek. -Sırtı biraz kabarıkça ya da 
daha doğrusu kambur olmasına karşın buranın biricik ki
bar adamı- Gieshübler bana kamelya gönderdi. Belki bi
raz dans ederim. Doktorumuz dansın bana zarar verme
yeceğini, tersine iyi geleceğini söylüyor. Innstetten da be
ni adeta şaşkın bırakarak buna razı oldu. Babamı ve bü
tün öbür sevdiklerimi benim tarafımdan öp. Yeniydin uğur
lu olsun. 

Effin." 
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